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la publiko. 
 
 
 
 
Pri la softvaro"EK" Ali 
Koŭsari detale artikolas al 
niaj legantoj. 
 
 
 
 
 
 
Reza Torabi recenzas la nove 
aperintan libron de A. Reza 
Mamduhi "La plej facila 
lingvo de la mondo" – 
a m p l e k s a  p e r s l i n g v a 
lernolibro de Esperanto-  kies 
apero estis ege bonvena kaj 
bezonata en nia lando. 
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Gajdar kiun el la rusa 
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Ali Reza Doŭlatŝahi ĉi-foje 
levas demandojn pri Ali 
Ŝirazpur –literaturisto fama 
irana- kaj  lia Esperanto 
sciado. 
 
 
Esperanto en la dorsosako 
79 tagoj tra la mondo, estas 
vojaĝraporto de 2 hispanoj 
kiuj mondon rondiris dum 79 
tagoj. Simin Emrani enperigis 
la libron kaj ekde tiu ĉi 
numero ni jam publikigis ĝin. 
 
 
 
Lajos Tarkony 
Prezento kaj specimeno de la 
hungara poeto kiun faris  Ali 
Reza Doŭlatŝahi. 
 
 
 
Antaŭ la vivantoj aŭ 
mortintoj!? 
Recenzo de Hosein Alizade 
al la tradukaĵo de la libro 
Kenza Buruoe – japana 
verkisto – kiun enpersigis 
Golam Reza Azarhuŝang el 
Esperanto. 
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Estimataj legantoj! 
 
 Oni diras ĉiuj irananoj estas poetoj! tio 
povas esti vero. Iu eldonisto antaŭ jaroj diris 
"dum la  averaĝa eldonkvanto en irano estas 
1000-1500 ekzempleroj po libro, ĉiujare 
aperas pli ol 3 mil poemlibroj, kies 
ekzempleroj ne elvendiĝas dum longa 
tempoj, kaj tio signifas ke eĉ poetoj mem ne 
legas alies librojn"! 
 Tia estas nia lando, oni ŝategas poezion 
kaj poetoj neniel mankas al ni. Fakte nia 
kulturo plejparte baziĝas sur poezio ol aliaj 
literaturbranĉoj. Se vi rimarkas ke nian 
revuon multas poeziaĵo ne miru ĉar ni iele 
rolas kile spegulo. Se multas poetoj en nia 
lando tio povas havi ankaŭ alian signifon: 
altkvalitaj poetoj. 
 Ĉi-numere ni prezentas al vi unu el la 
plej nostilaj poetoj de la persa: Ahmad Reza 
Ahmadi, kiun nia kolego Ahmad Reza 
Mamduhi priskribas. Do, ni klopodis doni 
ampleksan konon pri la poeto tradukante 
interesan intervjuon kun li kaj elektante 
specimenojn de liaj  poemoj.  
 Krom poezio al ĉi-numero ne mankas 
iranologio kiun plumis nia samideano Ali 
Koŭsari pri la antikva urbo Kangavar kie li 
ankaŭ pasportoservadas. En aliaj rubrikoj pli 
malpli kiel kutime aperas specimeno de 
elstara persa kulturo de Sadio kiun nia alia 
kolego Kejhan Sajjadpur lerte tradukas. 
Agrablan legadon! 
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 Ahmad Reza 
Ahmadi estas unu 
el la pioniroj de la 
nova aŭ libera 
poemo en la persa 
lingvo; eĉ inter la 
novpoetoj de sia 
tempo, li iniciatis 
poemlingvon tute liecan: tre simpla, alloga, 
pensiga, profunda, ofte morna – kaj multam 
nefacile komprenebla - poemo kiu havas nek 
rimon, nek ritmon. Laŭ li la esencon de la 
poemo konsistigas nur la doloro kaj sufero de 
la poeto, ne la rimo aŭ ritmo. Ĝis kiam la 
poeton povas konsterni io, la poeto povas 
verki originale, sed ekde kiam la poemado 
fariĝas rutinaĵo, kutimaĵo kaj kvazaŭ ĉiutaga 
tasko de la poeto, li jam falas en falsan 
poemon. 
 Multaj esprimis pri la malfacileco de la 
poemoj de Ahmadi, tamen eĉ tiujn, kiuj iam 
neemas lian poemon, ĉefe pro ĝia 
nekomprenebleco, allogas lia personeco, 
pacienco, persisto kaj lerto en la belartoj. 
 Abbas Kiarostami (1940-), delonga 
amiko de li, kaj nun la plej fama reĝisoro 
irana en la mondo, konfesas ke parkerante 
multajn poemojn de Ahmadi ekde la junaĝo, li 
eĉ ankoraŭ ne havas la kapablon bone 
kompreni plurajn poemojn de li. Tamen la 
malfacileco de liaj poemoj – kiuj siavice 
konsistas el tre simplaj vortoj kaj fraz-

strukturoj – funkcias duel: unuflanke forpuŝas 
multajn legantojn, precipe tiujn, kiuj ne 
konatas kun lia lingvaĵo tre simbola kaj 
abstrakta; aliflanke kaŭzas altan allogon por 
liaj poemoj ĉe tiuj, kiujn ĝuigas la iluzieco, 
divenado kaj necerteco.  Fakte eble oni 
povas esprimi similon alivorte: la iluzio, 
kuŝanta en lia poemo, samtempe kaj 
malfaciligas la serenan komprenadon de lia 
poemo, kaj allogigas la atmosferon de la 
poemo por serĉemaj mensoj transcendaj. Ekz-
e Kiarostami mem eldiris ke: “la iluzio, kio 
ekzistas en la poemo de Ahmadi, estas kiel 
sonĝo, kiun oni ne povas eĉ rakonti al iu”. 
Laŭ li tia iluzio estas ideala en ĉiuj artoj, kiel 
en la kino. Kiel ekz-on pri sonĝeca imago en 
poemoj de Ahmadi, li citas poemeron, kiu 
tradukiĝas jene: 
Funde de aleo plenplena da niktagoj 
Oni malsuprenigas iun el pendumilo 
 Ahmadi, eble nekonscie, emegas al tia 
iluzieco, ĉar li klare kaj nerekte montris sian 
inklinon al la iluzio, i.a. la titolo de lia poezia 
prozaĵo pri Biĵan Ĝalali (1927-2000), alia 
grava novpoeto de Irano (vd. IE, n-ro 12, jaro 
4, somero 2005, 3-7.) implicas kaj projekcias 
tion: “Tiu senfina iluzio”! 
 
Forug kaj Ahmad Reza 
 Unuafoje Forug Farroĥ-zad (1935-1967), 
la plej fama poetino de Irano, malkovris kaj 
prezentis la poemon de Ahmadi. Li mem 

Nuntempa persa poeto 
 

Ahmad Reza Ahmadi, 
kinema poeto  

 
 

Iam Forug Farroĥ-zad (1935-1967), la plej fama poetino de Irano, diris: “La nuraj 

poetoj, en kies poemoj mi ne sentas mankon de la ritmo, estas Biĵan Ĝalali kaj Ahmad 

Reza Ahmadi”. En la antaŭa numero de IRANA ESPERANTISTO vi konatiĝis kun Biĵan 

Ĝalali, ĉi-numere vi ekkonas pri Ahmad Reza Ahmadi.  
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tiurilate en 2002 skribis: 
“… Kvardek jaroj pasis ekde kiam mia unua 
poemlibro ‘La desegnaĵo’ (Tarh, 1962) 
presiĝis. La libro, kiu estis nepacebla kun sia 
tempo, do estigis insultojn kontraŭ mi. Sed 
mi havis tiun bonŝancon kaj triumfon, ke la 
unua leganto kaj subtenanto de la libro estis 
Forug Farroĥ-zad. Estis ŝi, kiu aŭdace metis 
mian poemon ĉe tiujn de la poetoj de la 
generacio antaŭ mi: Nima Juŝiĝ 
(pseŭdonimo de Ali Esfandijari 1895-1959), 
Ahmad Ŝamlu (1925-2000), kaj la aliaj 
…” (Ketabe montaĥabat, p. 11-12) 
 
Fenomena poeto 
 Laŭ Mohammad Ali Sepanlu (1940-), 
nuntempa poeto kaj verkisto, en la irana 
literaturo Ahmadi estas fenomeno. La alta 
persistemo de Ahmadi siavoje, malgraŭ 
multes riproĉoj kaj malbondiroj, sukcesis 
pruvi lian pravecon. Lia poemo eĉ inter la 
poemoj de la novaj poemoj, estas ankoraŭ 
aliel noveca! Iam Mehdi Aĥavan Sales (1928-
1990), mem granda poeto de la persa nova 
poemo, aludante al la poemstilo de Nima 
Juŝiĝ, epitetita kiel la patro de la persa 
novpoemo, diris kiam la Nima-eca novpoemo 
estis elformiĝanta, poetoj kiel Ahmadi venis 
kaj ĝenis la proceson (per siaj eĉ pli novaj 
poemoj). Pri tio Ahmadi kredas, ke Nima-eca 
poemo, aŭ eĉ poemo de Ahmadi mem ne 
restos por ĉiam, ĉiu nova generacio eblas havi 
novajn spertojn kaj tio vole-ne-vole kondukas 
al pli novaj poemstiloj. Ahmadi havas pli ol 
dek poezilibrojn, multaj el kiuj eldoniĝis ree 
kaj ree. Krom tio, li same multe verkis (eble 
14 librojn) ankaŭ por la infanoj – tereno tre 
malofte renkontita/ata per la elstaraj verkistoj 
de la persa. 
 
Multaspekta homo 
 Funda konado de Ahmadi pri la diversaj 
fakoj de la belartoj – inkluzive kaj eble pleje 
la sepan, t.e. la kinarto – ebligis al li pli vastan 
perspektivon kaj pli riĉan poemspektron. 
Krome, tio ebligis al li kontribui al aliaj artoj, 
i.a. redaktadon de diversaj verkoj precipe pri 
la muziko - alia et-laborita tereno en la persa 
lingvo. Do plejeble lian ĉefan karakterizaĵon 
konsistigas tio, ke li havas vorton por diri, kaj 
neniel gravas por li ĉu esprimi tion en defiata 

poemspeco, ĉu prezenti tion en prozo, ĉu 
eldiri tion por la infanoj, ĉu reeĥi tion 
kontribuante al la aliaj artoj. 
 Laŭ Maĝid Entezami, unu el la plej famaj 
komponistoj iranaj – precipe en filmmuziko - 
kiam oni ne tiel gravigis pri la tradicia kaj 
originala muziko de Irano, probable ekde la 
1970-aj jaroj, Ahmadi multe strebis por ĝia 
disvolvado, tiel ke multaj el la sukcesaj 
muzikistoj de la nuntempa Irano sentas sin 
ŝuldantaj al li. 
 Ahmadi junaĝe aktivis ankaŭ en kinarto 
kun rondo, kiu pli poste fariĝis el la plej 
renomaj en siaj fakoj. 
 
Dueca homo: ŝercema homo/serioza 
poeto 
 Dualismo, kies elpensinto probable estis 
Zoroastro (iam inter la 6-a kaj 18-a jc. a.K.), 
videblas en Ahmadi pleje ĉe spektro, kies 
ekstremoj estas tristo kaj ĝojo. Li naskiĝis en 
Kerman-urbo en 1940. Liaj praavoj estis 
zoroastranoj elmigrintaj de Jazd-urbo al 
Kermano. 
 Liaj poemoj, kiel ankaŭ li mem eldiris, 
estas inter la plej malĝojaj aferoj en la mondo. 
Ekz-e en poemo titolita Anduhe panĝere (La 
ĉagreno de l’ fenestr’) unue aperinta en lia 
verko Ruznameje ŝiŝei (La vitra tagĵurnalo, 
1964): 
Hodiaŭ matene la infanoj kaj maljunuloj 
ekkomprenis 
Ke la kurteno per ĝiaj plej ciganaj koloroj 
Ne povos 
Kaŝi la praan ĉagrenon de l’ fenestr’. 
(Ketabe montaĥabat, p.28) 
 Tamen lia rilataro kun la amikoj kaj la 
ĉirkaŭuloj en la ĉiutaga vivo plenplenas de 
ĝojo kaj gajo. Sekve lia morozo, kio tute 
klaras ankaŭ en lia alloga basa kaj tremetanta 
voĉo, kiam li deklamas tiel bele siajn – aŭ 
alies – poemojn, neniel senteblas en lia 
ordinara ĉiutaga rilataro kun la aliaj. Li tiel 
abunde kaj gajige ŝercas. 
 Do oni povas diri, ke alia karakterizaĵo 
lia, kio probable ne tiel reliefiĝas en liaj 
versoj, estas lia ŝercemo en la ĉiutaga vivo – 
kio siavice eble iel balancigas lian spiriton 
kontraŭ la viv-amarecoj kaj la morto. Laŭ 
diraĵo de li mem, lia ŝercema duono “…estas 
ia defenda armilo. Pli bonas, ke la 
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maldolĉecoj trovataj en miaj poemoj ne 
transformiĝu en lamentojn (en la ĉiutaga 
vivo)”. Pri liaj ŝercaĵoj, ekz-e Omran Salahi 
(1946-), mem tre fama satiristo kaj poeto de 
Irano, citas ke foje li diris: “Kiam ni estis 
junaj, oni gravigis pri la maljunuloj 
(artistaj); nun kiam ni maljuniĝis, oni 
gravigas pri la junuloj”. 
 Ie en nova filmo pri Ahmadi kaj lia 
verkaro, kio prezentiĝas sube, li diras, ke: 
“La tuta parolaro, kion ni diras dum la 
tagnokto, estas senutila; la nura utila 
parolo konsistas el kelkaj vortoj: “Ĉu la 
manĝaĵo pretas?” Oni respondas aŭ ‘Jes’, 
aŭ ‘Ne’”! 
 Lia speciala ŝercemo ĉiam ridigas onin, 
kvankam iam eĉ ilia kerno estas trista: 
La morto mem ne estas tiel ĝena, ĉar tiam 
vi nenion komprenas; nur ĝia komenco 
ĝenas, ĝuste kiel malbona titolaro de bona 
filmo! 
 
Kinema poeto 
 Ahmadi amas la kinon, tiel ke liaopinie 
“Oni povas dividi la mondon en du 
historiajn eraojn: antaŭ la kino, kaj post la 
kino”. Kvazaŭ laŭ li, la sepa arto potenciale 
inkluzivas la ses klasikajn belartojn, kaj tial 
tute facile povas superi ilin. La muziko kaj la 
poemo respektive havas postajn rangojn ĉe li 
laŭ la esprimivo-nivelo. Liaj poemoj inspiritas 
de la kino kaj kreiĝas per/kun la muziko. Laŭ 
li, samkiel oni ne pravas mortigi la sencon por 
la rimo kaj eĉ ritmo, nek en la kino decas ke 
oni deviĝu fari filmon akademiece kaj 
tutlaŭregule, foriĝante de la homaj originaleco 
kaj spontaneco. Tio, teknikema aliro ĉe 
filmfarado, kondukas al stagnado, se ne al 
regresado. 
 Junaĝe li eĉ rolis en filmoj kiel 
“Postĉi” (La poŝtisto, 1972, far Darjuŝ Mehr-
ĝuji, 1939-), sed pli poste li ne daŭrigis kin-
aktivadon, ĉar laŭ li tio estas kolektiva aŭ 
grupa laboro kaj bandoj funkcias tie, kaj li ne 
povis labori bandume; sekve li preferis 
poemadon kaj verkadon, kio ne estas grupa 
laboro, kaj li mem sola povis plenumi tion. 
Laŭ multaj – kiel Ezzat-ol-lah Entezami (1924
-), unu el la veteranaj aktoroj de Irano - li tre 
bone ludis antaŭ la kamerao, sed kiel dirite 
supre, la atmosfero de la kina laborejo irana 

ne plaĉis al lia delikata kaj purema karaktero, 
kaj tiel lia talento restis senfunkcia tiuterene – 
sed samtempe tio probable allasis al li pli da 

tempo kaj energio por poemado. 
 
Amikema poeto 
 Alia tre sentebla karakterizaĵo lia, estas 
amikemo pura, kio neniel limiĝas al la 
familianoj kaj parencanoj, sed inkluzivas 
homojn – noblajn artistojn – en kiu ajn 
artfako, kiel: pentrado (Ajdin Agdaŝlu), 
grafiko (Morteza Momajjez), kino (Sohrab 
Ŝahid Sales kaj Masud Kimijaji), karikaturo 
(Bahman Mohasses), poezio (Forug Farroĥ-
zad, Sohrab Seperhi, …) kaj multaj aliaj. 
Fakte li verkis libron (ĉ. 200 paĝojn), en kiu li 
parolas – tre bele kaj poezie – nur pri tiaj amik
(iĝ)oj, kaj liaj memoraĵoj ilia-rilate. Ekz-e en 
la ĉapitro pri Biĵan Ĝalai, titolita ‘Tiu senfina 
iluzio’, li skribis: 
“La poemoj de Biĵan Ĝalali, la poeto, ĉiam 
por mi estas mallonga ripoztempo, kiam la 
poeto venis al la domo por alivestiĝi. Dum 
tiu ĉi mallonga okazo, ne ekzistas tempo, 
por ke la parolo perdiĝu en la hipokritecon 
de la ‘ritmo’ kaj ‘rimo’, la parolo estas 
nuda.” (Hekajate aŝnaije man ba …, p.87) 
 Tio certe validas ankaŭ pri Ahmadi mem 
kaj liaj poemoj, kio neniel toleras metrikajn 
ecojn kiel ritmon kaj rimon. 
 
Mortema poeto 
 Probable alia ĉefa karakterizaĵo de 
Ahmadi, temas pri unu el liaj plej frekvencaj 
mensokupaĵoj: la morto. En diverstempaj 
poemoj liaj – kio jam daŭris pli ol 40 jaroj – 
oni ĉiam renkontas morton aŭ sentas mort-
ombron. Lia verkaro – kiel li mem agnoskis – 
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bone montras, ke ju pli multe li maljuniĝis, 
des pli multe la morto okupis la lokon de aliaj 
temoj – kiel la amo kaj naturaĵoj kiel la arbo, 
la birdo kaj la ĉielo - en liaj poemoj. 
 En liaj lastaj poemlibroj, eble en plej 
multaj poemoj oni vidas aludojn al la morto, 
dum en liaj fruaj verkoj ekz-e en poemo 
titolita Man hamiŝe … (Mi ĉiam …), kio 
aperis en lia tria poemlibro Vagte ĥube 
Masaeb (Bona tempo por tragedioj, 1968, p. 
52) ni legas:  
 
Mi ĉiam vivis per tri vortoj 
Ni iris vojojn 
Ni faris ludojn: 
  La arbo 
  La birdo 
  La ĉielo 
 
Mi ĉiam revis pri aliaj vortoj 
Mi diris al la patrino: 
  Aĉetu vortojn de l’ bazaro 
  Ĉu al via korb’ mankas spaco?  
Ŝi diris: 
  Vivu nur kun tiuj tri vortoj 
 Ahmadi tre montrive simbolas la hom(ar)
on, kiu konsciante pri la neeskapebla morto, 
kio ĉiumomente minacantas onies vivon, 
trovas sin devigata alpreni ian sintenon antaŭ 
la morto – sinteno, kio neniel estas fiksa kaj 
dum diversaj tempoj, tre facile varieblas 
nekredeble: probable de profunda teruriĝo ĝis 
transcenda sopirado. Li intense – kaj eblege 
neintence - induktemas tion en la poemoj kaj 
prozoj, ekz-e: 
Pasintjare ni vidis velkiĝon de anemono kaj 
narciso 
Do kiel ni ne ekkredu la morton? (p. 239) 
 

 Tio, konsciado pri la morto, kaj ties 
esprimo en la artverkoj, ja havas longajn 
radikojn en la pensmaniero kaj mondorigardo 
de iranaj verkistoj ekde Kajjamo (1045?-
1122?) kaj liaj (pra)antaŭuloj. Certe tia 
mortpensado estas tre logika rezulto de ĉiu 
pensema homo kie ajn en la mondo kaj kiam 
ajn en la historio. Nek aliaj grandaj 
civilizacioj malhavis tian sciemon kaj 
interesiĝon rilate al la morto kaj la postmorta 
mondo: ekz-e la antikvaj egiptaj historiaĵoj pli 
tem(ig)as pri la morto kaj la postmorta mondo 
ol la vivo surtera ĉi-monde. 
 La valoro de Ahmadi en (re)citado de la 

pri-mortaj aferoj ja kuŝas en lia lingvaĵo kaj 
menso, kio tre klare montras la spiriton de la 

erao de la poeto. 
Filmo pri Ahmadi 
 Naser Saffarijan (1975-), juna irana 
filmkritikisto, filmisto kaj ĵurnalisto, kiu 
dediĉis sin al la prezentado de la iranaj 
renomuloj, lastatempe faris sian plej novan 
filmon pri Ahmad R. Ahmadi. Antaŭ tio 
Saffarian estigis trilogion pri Forug Farroĥ-
zad (1935-1967): Ĝame ĝan (La pokalo de l’ 
anim’), Oŭĝe moŭĝ (la kulmino de l’ ond’) 
kaj Sarde sabz (La verda malvarm’). La filmo 
de Saffarijan pri Ahmadi, laŭ la titolo de 
verko de la poeto, eldonita en 1968, nomiĝas 
Vagte ĥube masaeb (Bona tempo por 
tragedioj). 
 La filmo, kvankam produktita 
dokumentece, tamen ĝuas okulfrapajn 
kinartajn ecojn diversvidpunkte: la artoplena 
komponado malkonstrueca de la scenoj (far 
Bahman Kiarostami, filo de tre fama reĝisoro 
Abbas Kiarostami), la muziko, kaj la malantaŭ
-scenejaj partoj, kio fakte konsistigas multon 
de la scenoj! Ĝi sukcese montras vivon kaj 
verkojn de la poeto kaj laŭ li mem kaj laŭ liaj 
artistaj amikoj renomaj, plus la karakteron de 
li en la ĉiutaga vivo, t.e. lia ŝercemo. 
 Rilate al Saffarian dirindas, ke la 
produktado de la trilogio – pro diversaj 
problemoj – daŭris 11 jarojn, anstataŭ la 
planitaj 2 jaroj, kaj tiu pri Ahmadi 3 jarojn, 
i.e. de 2002 ĝis 2005. Liaj postaj filmoj estos 
pri Mohammad Mosaddeg (1880-1967), unu 
el la plej popularaj politikistoj de Irano, kiu 
i.a. naciigis la petrolon de Irano; kaj Sadeg 
Hedajat (1903-1951), kiu laŭ iuj estas la plej 
bona prozisto en la parsa de post Sadio (1213?
-1292?). 
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Fama Aktoro pri Ahmadi 
 Reza Kijanijan, unu el la plej elstaraj 
aktoroj de la nuntempa kino de Irano, estas 
inter tiuj, kiuj intervjuis kun Ahmadi en la 
filmo. Ie en la filmo li aludas al tio, ke la 
generacio de Ahmadi estis idealista kaj tio, ke 
Kijanijan mem estas inter la lastaj personoj 
apartenantaj al la Ahmadi-a generacio. Poste 
Kijanijan intervjuata per Gita Ĝavdani ĉi-
rilate diris: “Tiamaj intelektuloj estis 
idealistoj, kiuj sciis kion ili ne volas, sed ili ne 
sciis kion ili volas. Ni estis idoj de tiu tempo. 
Ni estis revoluci(em)aj, sed ni ne sciis kion 
signifas la revolucio? Tamen, feliĉe la nova 
generacio plu ne estas tia; ili havas ĝustan 
difinon por la idealismo kaj tial ili ne volas 
ŝanĝi ĉion fundamente; ili nek volas 
detruadon. Ili strebas por plibonigado de la 
vivo; ili klopodas por solvi la problemojn kaj 
anstataŭigi ilin per aliaj aferoj, por ke (la 
cirkonstancoj) pliboniĝu; kaj ili laboras por 
plibonigado de la kondiĉoj, ne por neniigado”. 
 
Dronanta poeto 
 Ahmadi ĉiam kredas sin ankoraŭ-
dronanta homo en la furioza oceano de la 
mondo. Li neniel atingis al certeco apogebla. 
Eble tion li mem plejklare bildigis en la suba 
diraĵo: 
 

“Kiam oni aljuĝis Nobelpremion al brita 
verkisto (George) Bernard Shaw (elp. Ĝorĝ 
Bernard Ŝaŭ, 1856-1950), li diris: ‘La 
Nobelpremio ne estas vivsavanto por 
verkisto aŭ poeto. Ĉar la premio doniĝas al 
li tiam, kiam li jam atingis al la marbordo’. 
Sed mi nek gajnis la Nobelpremion, nek 
atingis al la bordo. Mi ankoraŭ estas 
dronanta en la maltrankvila marego de la 
mondo, kiu estas nedonema, senkompata 
kaj senvirta.” 
 
Poema membiografio  
 Por rekta konatiĝo kun la vivo kaj la 
poemlingvo de Ahmad Reza, jen ni legas 
liapoeme lian biografieskon. Kiel sciate, 
Sohrab Sepehri (1928-1980) verkis la faman 
La piedirsono de akvo (Sedaje paje ab, 1965) 
kvazaŭ la membiografion en tre bela kaj longa 
(28 paĝojn) poemo (vd. IE, n-ro 4, jaro 2, 
somero 2003, p. 8-11); Ahmadi faris similon 
en multe malpli longa poemo (6 paĝojn), 

nomata La trivita ĉambro (Otage farsude), 
kies partoj tradukiĝas jene: 
 

La ĉambro estas trivita 
La spegulo malhelita 
Kie estas mia vizaĝo? 
Mi kun tiu ĉi vizaĝo 
Ekzameniĝis 
Sukcesiĝis 
Aŭdis muzikilon 
Insultis 
Aŭdis insulton 
Malsatiĝis 
Pluvon celiĝis  
Satiĝis 
Ekkonis koloron 
Senkoloriĝis 
Blankiĝis 
Dormis 
Vekiĝis 
Vokis mian patrinon 
Vokis vin 
Respondis 
Endormiĝis 
Surmetis nazumon 
Vojaĝis 
Tristis 
Restis. 
Mi venis 
Rigardis en la spegulon 
Vojaĝis 
Akvumis la florpoton 
Manĝigis la fiŝon 
Mi sciis: mia vizaĝo 
Estas via vizaĝo. 
 
Tri minutojn antaŭ la kvara horo 
La spegulo malheliĝis 
Mi ne timas 
La pordo malfermiĝis malrapide 
Virino sidiĝis ĉe la sojlo 
La spegulo malhelis 
Ŝi rigardis mian vizaĝon 
Ŝi volis vidi sin 
En la spegulo 
Ŝi ekkredis min 
Ŝi vokis min 
Mi volis ke iu vidu min de for 
Por ke al aliaj diru 
Ke ĝis la malheliĝo de l’ spegulo 
Mi ridis. 
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… 
Mi ne timas de vi 
Ke al mi diri ci 
Nur diru al aliaj, ke mia vizaĝo 
Surhavis ridon 
Mia lipo estis blankec’ 
 
Mi ne havas ĝardenon 
Mi ne havas domon 
Mi ne havas sonĝon 
Mi havas dormon 
Mi havas amon 
Mi havas panon 
Mi havas petunion 
Mi havas memoron 
Mi havas lacon 
Mi havas malvarmon 
Mi havas varmon 
Mi havas patrinon 
Mi havas koron 
Mi amas 
… 
Mi havas vortaron 
Dek-du-voluman 
Kies verkinto estas mortinta 
Mi havas oranĝon 
Por vi. 
Mi havas nazumon 
Kiu ne havas vitrojn 
Nek blankajn, nek nigrajn 
Ĝi estas por kvar sezonoj 
… 
Mi havas horloĝon 
Kiu ne funkcias 
Ĝi montras 
Tri minutojn antaŭ la kvara 
… (Jadegari, p. 27-31) 

 
Verkoj de Ahmadi 
 Krom multaj libroj por infanoj, Ahmadi 
verkis la subajn librojn poeme aŭ/kaj proze 
dum la lastaj 40 jaroj: 
 
- La desegnaĵo (Tarh), 1962 
- La vitra tagĵurnalo (Ruznameje ŝiŝei), 1964 
- Bona tempo por tragedioj (Vegte ĥube 
masaeb), 1968 

- Mi ploris nur la blankecon de l’ ĉeval’ (Man 
fagat sefidije asb ra geristam), 1971 

- Ni estas sur la tero (Ma ruje zamin hastim), 
1973 

- Ĉiutagaj prozaĵoj (Nasr-haje joŭmije), 1980 
- Restas mil ŝtupoj ĝis la maro (Hezar pelle be 
darja mande ast), 1985 
- La rimo perdiĝas en la vento (Gafije dar bad 
gom miŝavad), 1990 
- Makulo de l’ vivdaŭro estis surmure (Lakkei 
az omr bar divar bud), 1993 
- Ruinaĵojn de la koro mi allasas al la vento 
(Virane-haje del ra be bad miseparam), 1994 
- De via rigardo sub la lazura ĉielo (Az 
negahe to dar zire asmane laĝevardi), 1997 
- Estis amanto, kiu matene malfrue atingis la 
gastejon (Aŝegi bud ke sobhgah dir be 
mosafer-ĥane resid), 1999 
- Mil akacioj estis nenio en viaj okuloj (Hezar 
agagija dar ĉaŝmane to hiĉ bud), 2000 
- Malfru-trovebla poemaro troviĝis en la neĝo 
kaj pluvo (Jek manzumeje dirjab dar barfo 
baran jaft ŝod), 2001 
 
Fontoj: 
- Be ki telefon konam? (Al kiu mi telefonu?), 

intervjuo aperinta en Haft (Sep), monata revuo 
pri la kulturo kaj arto, mordado 1384 (jul.-aŭg. 
2005), n-ro 22, vol. 3, 84 p., p. 6-13. 

- AHMADI, Ahmad Reza. Vagte ĥube masaeb 
(Bona tempo por tragedioj), Tehrano: Ketabe 
zaman, 1968, 184 p. 

- AHMADI, Ahmad Reza. Hekajate aŝnaije man 
ba … (Rakonto de mia konatiĝo kun …), 
Tehrano: Vida, 1998, 202 p. 

- AHMADI, Ahmad Reza. Jadegari (Memoraĵo), 
22 poemoj kaj voĉo de Ahmad Reza Ahmadi, 
Tehrano: Darinuŝ, 1998, 47 p. plus sonbendo/
KD. 

- AHMADI, Ahmad Reza. Ketabe montaĥabat (La 
libro de elektitaĵoj), Tehrano: Naŝre afkar, 
2002, 272 p. 

- Vagte ĥube masaeb (Bona tempo por tragedioj), 
filmo pri Ahmad Reza Ahmadi, reĝisoro: Naser 
Saffarijan, Tehrano: Naser Saffarijan kaj 
“Markaze gostareŝe sinemaje mostanad va 
taĝrobi”, aŭtuno 2005, 57 minutoj. 

- www.saffarian.ws (Fotoj) 
- www.iranoa.com/news.pnp?id=2044 (Intervjuo 

de Gita Ĝavdani) 
- www.qoqnoos.com/body/new-poem/ahmadi-

ahmad-reza/bio.htm (Listo de Ahmadi-aj verkoj) 
- www.bbc.co.uk/persian/arts/030704_ l a - c y -

ahmadi.shtml (Citaĵoj de Omran Salahi kaj 
Mohammad Ali Sepanlu pri Ahmadi)  
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Ruinaĵojn de la koro mi allasas al la ventoRuinaĵojn de la koro mi allasas al la vento  

 
 
 En 1994 eldoniĝis poemlibro de Ahmad Reza Ahmadi titolita “Ruinaĵojn de la koro mi allasas al 
la vento”. La poemoj de tiu verko estas aranĝitaj en tri ĉapitrojn: Gaside (Odo), Gazal (Gazalo) 
kaj Robai (Robaio aŭ Robajo). Tamen, eble kiel tute atendite de Ahmad Reza kaj lia 
malkonstruemo, nek la odoj havas la strukturan metrikon de la odo, nek la gazaloj gazalas, nek la 
robaioj estas kvaropoj! Por doni imagon al la internacia leganto pri la verko kaj ties triopa 
ĉapitraro, jene prezentiĝas traduko de ĉiuj ĉapitr-komencoj kune kun unu specimena poemo el la 
koncerna ĉapitro: 
 

Odo 
 
Miaokule 
Mi ornamas 
Du korojn 
Sur ĉiu el kiuj 
Estas unu inkoguto 
 
Estis mi … 
 Estis mi kaj Sudabe (1)ٱ

Kiu ĉiam ripetis la frazon: 
Ne restas multe ĝis la nokto 
Ni restu hejme, la ĉielo iĝas 
nuba. 
 
 Estis mi kaj la ĉieloٱ
Kiu ĉiam ripetis la frazon: 
Ĝis la fino de ĉi semajno 
Mi restas en la domo 
Eble akvo malvarmiĝas, mi 
ankoraŭ soifantas. 
 
Estis mi kaj la boato 
Kiu ĉiam ripetis la frazon: 
Se Sudabe amus la maron 
Ni forvendus la boaton. 
 
Estis mi kaj la mondo 
Kiu ĉiam ripetis la frazon: 
Ne demandu min, nenion mi 
scias 
Mi amas 
Nur la vinberojn en ĉiuj 
sezonoj. 
 
Estis mi kaj la morto 

La morto neas 
Sudabeon – la ĉielon – la 
boaton 
La mondon – la vinberojn 
Ĉerizoj sidas sur la arboj 
La birdo ne ekflugas 
Pro soleco 
Ĝi timas 
De la morto mi petis nur du 
horojn 
Kiel prokraston 
Por ke mi iru la domon 
Sudabe estis veninta el la 
vojaĝo. 
(1) Sudabe estas persa ina nomo. 
 
Gazalo 
 
Alumeton mi ekbruligis 
Vi 
Ploris 
Por tia limigita lumo. 
 
Por la memoro de mia patrino:  

Aĥtar Ahmadi 
Kiam tagas … 
Kiam tagas 
Kien vi iras? 
Restu hejme 
Mi tristas 
Ĉerizoj sidas sur la arboj 
La birdo ne ekflugas 
Pro soleco 
Ĝi timas 
Mi 
Ade dum la tago 

Montras al vi 
Mian kor-vundon. 
Restu hejme 
La kantoj 
Foras de la dom’ 
Unu stelo 
Ankoraŭ restis 
Sur la ĉielo 
Jam noktiĝas 
Dum la nokto 
La ruĝaj floroj 
Ne vidiĝas en la ĝardenet’ 
Via memoraĵo estas en la 
ĝardeneto 
Vi volis morti 
Apud tiu ĉi rozujo 
Vi mortis 
 
Ni kriis al vi 
Ni vokis vin 
Vi estis mortinta  
 
Ho mia kunulo 
Daŭremu momenton 
En la paradiz’ 
Finiĝos la nokto 
Ni estis perdinta? 
La ŝlosilon de la dom’ 
Ni restis en la aleo 
Ĉe la domo 
Kreskintis herboj 
Sed vane 
Ili ne havis ombron. 
Mi naskiĝis 
Por ke mi surmetu novan 
veston 
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Gustumeti la stilon de A.R. Ahmadi 
 
      Kelkaj poemoj kaj prozaĵoj de A.R. Ahmadi el diversaj liaj verkoj 
 

Elektis kaj tradukis: Asad Mahbub 

Tuton de tiu ĉi jaro … 
Tuton de tiu ĉi jaro mi restis ene de l’ 
domo 
Iam por aĉeti tagĵurnalon 
Kiu enhavis novaĵojn de hieraŭ’ 
El la domo 
Mi iris en l’ aleon 
Malfeliĉuloj de mia gento 
Sekvante varman manĝaĵeton 
Restis en ale’ ĝis sunsubiro 
Kaj nin trafis noktaj tusadoj 
Fojojn kaj fojojn 
Mi pentiĝis 
Ke kial de l’ matena dorm’ 
Mi vekiĝis 
Kaj viaj okuloj, kiuj ankaŭ dumdorme 
Vidiĝis 

La solejo de mi kaj ni estis vasta 
Mi ĉiam estis en la domo 
Tentiĝoj de l’ nubo 
Pluvo 
Floro kaj ĉagren’ 
Sufiĉis por ni 
Ke l’ tuton de l’ jaro ni restu hejme 
 
 
Fonto: 
AHMADI, Ahmad Reza. Ketabe montaĥabat 
(La libro de elektitaĵoj), Tehrano: Naŝre afkar, 
2002, 272 p., p. 254-255. 
 
 La poemo unue estis aperinta en 
poemlibro de Ahmadi titolita: De via rigardo 
sub la lazura ĉielo (Az negahe to dar zire 
asmane laĝevardi), 1997. 

La vendredoj estu feriaj 
Mi trinku fridan akvon 
Dum la somero 
Mi ekkredu la amon. 
Sed la vortoj 
Plu ne lacigas min 
Miaj fingroj 
Frostiĝas 
Inter la arbofolioj 
Mi cedas al la tago 
La vestoj estas trivitaj 
Sur mia korpo 
Mi 
Trinkas malvarman akvon 
Dum la somero. 
Mi ankoraŭ soifantas. 
 
 
 
Robaio 
 
Mi skribis: pluvo 
Ekpluvis. 
 

Laceco kaj la morto 
Laceco kaj la morto estis nura espero kiu 
forpreniĝis de mi 
La tutan semajnon mi rigardis al la pordo por 
vidi ĉu iu aŭ iuj envenas 
La tuton de l’ ĉi vintro pasigi en soleco Neniu 
helpas vin dum tiu ĉi vintro  
Ambaŭflanke de l’ vojo staris arboj  
La fruktoj kiuj maturiĝis dum la somer’ 
ellasiĝis sur la vojon  
La tagoj estis antikvaj kaj dum la noktoj iam 
blovis friska zefir’ al niaj vizaĝoj, tio estis la 
nura priskribo pri ĉiuj noktoj de tiu jaro  
Estis multaj korboj plenplenaj da fruktoj  
Ni per vidado al la fruktoj kaj la korboj 
proksimiĝis al nia sorto 
 
Elektis kaj tradukis: Ahmad Reza Mamduhi 
 
Fonto: 
AHMADI, Ahmad Reza. Virane-haje del ra be bad 
miseparam (Ruinaĵojn de la koro mi allasas al la vento), 
Tehrano: Zolal, 1994, 272 
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Bibliotekoj … 
 Oni konstruis bibliotekojn, por ke oni 
ellasu la kuraĝon kaj la malavaron de la 
poemo kaj poetoj. La antikvaj librejoj 
restis apud arboj, akvoj kaj primoloj. La 
bibliotekoj plenplenis da homoj, kiuj pro 
ripetiĝo de la matenmanĝo forfuĝis el la 
domoj. En iliaj domoj estis varma teo, sed 
tiuj homoj ŝatis la malvarman teon de la 
bibliotekoj je la 10-a horo matene. 
 
Fonto: 
 
AHMADI, Ahmad Reza. Jek manzumeje 
dirjab dar barfo baran jaft ŝod (Malfru-
trovebla poemaro troviĝis en neĝo kaj 
pluvo), Tehrano: Mahriz, 2001, 124 p., p. 
19. 
 
 
Ni … 
Ni staris sur l’ balkono 
La pluvo bruegis 
Ni rigardis al la fino de l’ strat’ 
Nura parolo, kiun ni diris unu al la alia 
Estis veo kaj silento 
Ekde la antaŭa vendred’ 
Ni volis alporti 
La gerani-potojn 
De la balkono en la ĉambron 
Ni gapis 
Al la fino de l’ strat’ 
Ni vidis dekdu nigrajn ombrelojn 
Kaj unu ruĝan ombrelon 
La ombreloj venis al ni en la pluv’ 
Ni staris sur l’ bakono 
Mi aŭdis kanton el la radio 
Mia edzino diris 
Ni iru en la ĉambron 
Ni, ke ne povas 
Rigardadi 
La pluvadon ĝis la fino de la viv’ 
Aŭ esti sub la pluvo 
Jam pasis jaroj 
Ekde kiam mi kredas 
La parolojn de l’ edzino 
Ni venis en la ĉambron 

Ĉiam 
Post la pluvad’ edzino mia 
Sidiĝis sur l’ lignan seĝon 
Kaj trikadis trikaĵon 
Mi 
Ĉiam post la pluvado 
Venis en la ĉambron 
Kolorigis 
Miajn infanaĝajn 
Nigroblankajn fotojn 
Per geranioj rozkoloraj kaj ruĝaj 
 
 
 
Fonto: 
AHMADI, Ahmad Reza. Jek manzumeje 
dirjab dar barfo baran jaft ŝod (Malfru-
trovebla poemaro troviĝis en neĝo kaj 
pluvo), Tehrano: Mahriz, 2001, 124 p., p. 
7-8. 
 
 
… 
 
Sidi sur la benkoj de strato, per okuloj kaj 
manoj fermi la moviĝadon de l’ planedoj 
en rimon. Per la estado de l’ malnovaj 
libroj sur la niĉo, la tuso signifis tuson – la 
fremdeco de la jaroj, kiujn ili havis kune 
sed en du diversaj aĝoj. Estis sama 
merkredo kaj por 14-jaruloj kaj por 60-
jaruloj – sed ne en ĉiuj merkredoj via 
mano estis varma kaj via buŝo odoris je 
pano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonto: 
AHMADI, Ahmad Reza. Nasr-haje 
joŭmijje (Ĉiutagaj prozaĵoj), Kermano: 
Fanus, 2003 (2-a eld.), 54 p., p. 14. 

11 



 1385تابستان  / بهار 16/15شماره      

45 

 

          N-ro: 15/16 printempo/somero 2006             

Ahmad Reza Ahmadi sialange 
Fragmento el la enkonduko de A.R. Ahmadi al lia elektita poemaro 

 
Tradukis: Ŝima Bastani 

 
 Nun, kiam mi aĝas pli ol 60, kaj mia 

hararo estas tute blanka, malgraŭ ĉiuj monstraj 
tagoj de mia vivdaŭro, mi povas rigardi al mi 
mem en la spegulo kaj diri: “Ho amiko, dum 
ĉiuj ĉi jaroj vi kredis kaj paciencis. Ho amiko, 
mi neniam vidis tian kredadon en la aliaj”. 
Estis tiu ĉi kredo, kiu atingigis min al la 
hejmo, soleco kaj spegulo, por ke mi ne 
prunteprenu de aliulo penson kaj belecon. Mia 
parolo, kio ajn, ĉu oro, ĉu kupro, estis de mi mem. En ĉiu libro mi pasigis 
malglatan vojon. Kiel mian unuan libron, ĉiun libron mi komencis kun timo. 
La vojo, kiun regis mallumo. Mi ne sciis pri la posta paŝo. Mi moviĝis laŭ mia 
kompaso, kaj ne laŭ la eluzita kompaso de kritikistoj, kiu montras nur la 
glatajn vojojn. Mi ne imitis iun; mi supozas, ke mi imitis nek min mem. La 
kritikantoj kaj malamikoj de mia poemo vane esperis, ke mi ekpaŝu sur vojon, 
kiun antaŭ mi la aliaj estus trapasintaj. Sed mia kredo tiel lernigis al mi, ke mi 
iru laŭ vojo, kiu plenplenas de ŝtonoj, dornoj, nesekureco kaj mallumo. Eĉ se 
sur tiu ĉi vojo mi devas mortiĝi en neĝo, ventego, malvarmo kaj varmo, min 
protektas vesto de rezistemo kaj kredo. La kritikantoj kaj malamikoj ne scias, 
ke poemo, kies motivo estas homaj suferado kaj tragedio, ne povas esti 
imitaĵo, eĉ se la poeto mortiĝu en la malvarmego de soleco … . 

 
 

Fonto: 
AHMADI, Ahmad Reza. Ketabe montaĥabat (La libro de elektitaĵoj), Tehrano: Naŝre afkar, 2002, 272 
p., p. 13. 
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Proverboj de Morteza Mirbaghian 
Akvo ruinigas domon, Zorgo ruinigas homon. 
Akvo stingas fajro-flamon, Amo nuligas malamon.  
Akvo vivtenas floron, amo vivtenas  koron. 
Akvo,aero, fajro kaj espero, estas necesaj por vivi sur l’ tero. 
Al junulo mankas saĝo, al oldul' mankas kuraĝo. 
Al la nigro‑pensa kapo, neniel helpas blanka sapo. 
Ataki pro "nobla  kaŭzo", estas vulpeca misuzo. 
Ataki estas maldece, defendi estas necese. 
Al la premoj de bezono, sin cedas eĉ leono. 
Alfrontinte dilemon, sekvu la koran emon. 
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    Dediĉitaj al Ahmad Reza Ahmadi, kiu delonge kaj profunde pensas pleje pri la forir’. 

Sep poemetoj por Ahmadi 
 

De :Asad Mahbub 

 
 

 
 
Ho ĉarma luno! 
Vi, kiu vidis Kajamon 
Kaj aliajn miliardojn, 
Rigardos kiom da aliaj? 
Kiu vidos 
Vian foriron? 
 
 
 
 
 
 

Eble morto ne ekzistis 
Kaj la homo 
Por forfuĝi l’ enuadon 
Kreis ĝin. 

Kaj nun eble  
L’ eterna vivo 
Iel ekzistas 
Kaj estas la cel’ de la 
hom’ 
Por forfuĝi de la morto. 
 

 

 
 
Ĉu ĉiuj homoj en la parko 
Kaj sur stratoj 
Pansas tion, 
Kion mi? 
Ĉu ankaŭ ili 
Konsciante irantas 
Sur la vojo de la mort’? 
 
 

 
 

 

De objektoj kaj konstruaĵoj 
De aleoj kaj stratoj 
Mi ĝenatas. 
Iliaj homoj 
Jam foriris 
Sed ili mem ankoraŭ restas 
 

 

Ĉu moskito, 
Kiun mi ĵuse mortigis 
Sciis kio estas la vivo? 
Ĉu tiel facile 
Mi murdis iun? 
Se jes, kial? 
Se ne, kial? 

 

 
Ĉu la amo 
De kia ajn speco, 

Ne estas io nur por 
forgesi 
kaj forfuĝi 
la morton? 
Se la morto ne ekzistus 
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Ho ŝtono! 

Vi jam vivas pli longe ol mi 

Eble ankaŭ ol la homar’? 

Kion vi sentas? 
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  Enkonduko far A. Talebi-neĵad 
 Se mi diras, ke Ahmad Reza Ahmadi es-
tas nuntempa poeto, sendube mi kaŝas multajn 
profesiajn karakterizaĵojn de li. Ahmad Reza 
Ahmadi, kiu por iuj estas nur “Ahmad Reza”, 
estas pluraspekta homo, kiu en plejmulto de 
kulturaj kaj artaj terenoj aŭ mem estas 
eksperto, aŭ sufiĉe estas kompetenta. La vasta 
spektro de liaj amikoj en ĉiuj fakoj de la arto, 
i.a. beletro, muziko, kino, pentrado, fotado, … 
kaŭzis ke li, malkiel iuj aliaj poetoj ne estu 
fremda kun aliaj artoj. Tia ĉio-sciado donis al 
li personecon pluraspektan, el kiu mi provis 
elmontri kelkajn aspektojn en tiu ĉi intervjuo. 
La aliaj aspektoj rilatas al lia persona memo, 
pri kio nur liaj proksimaj amikoj scias. 
 
La interparolo 
A.T.: Kio nova pri la poemo? 
     ● Mi diru al vi interesan punkton. Jam pa-
sas 4-5 jaroj, ekde kiam mi plu ne atendas 
poezi-muzon, kiu venu al mi kaj diru: “Ek al 
poemado!”. Mateno-komence mi vestas min 
enorde, aŭdigas muzikon per mia malgranda 
sonbend-aŭdigilo kaj sidiĝas por ekpoemi. La 
muziko faras sian taskon kaj mi la mian. Haz-
arde, la rezulto laŭ mi estas pli bona ol tiam, 
kiam mi eksidis kaj atendis la inspirantan mu-
zon. Alio, kion mi jam komencis - kaj mi es-
peras, ke mi povos fini tion - estas skribado de 
miaj memoraĵoj, kies unu ĉapitron jam eldonis 
la revuo Film (Filmo) en la ejda (novjara 
irana, t.e. marta) numero. Nun mi estas son-
danta miajn memoraĵojn, kaj klasifikanta ilin 

en mia menso. 
A.T.: Ankaŭ antaŭe vi eldonis parton de viaj 
komunaj memoraĵoj kun renomaj figuroj en la 
libro Hekajate aŝnaije man ba … (Rakonto pri 
mia konatiĝo kun …, 1998)! 
     ● En tiu libro, mia ĉefa celo ne estis regis-
trado de la memoraĵoj. Pli, mi volis praktiki 
pri la persa prozo. Laŭ mi ĉiu poeto devas 
pasigi ekzamenon ankaŭ pri la prozo. Poeto, 
kiu ne povas verki bonan prozon, ne estas 
bona poeto. Grandeguloj de la persa poemo, 
posedis ankaŭ bonan prozon, kiel Sadio 
(1213?-1292?). 
A.T.: Aŭ Nima (Juŝiĝ, 1895-1959) mem, kiu 
en Name-haje hamsaje (La leteroj de l’ na-
jbaro) havas tre elokventan kaj belan prozon. 
     ● Ankaŭ mi volis mencii tion. Laŭ mi Nima 
en prozo estas pli poeto. Aŭ (Ahmad) Ŝamlu 
(1925-2000), kiu havis belan prozon. 
A.T.: Ni parolos pri tio pli poste. Nun, mi de-
ziras scii kio estas via ĉefa motivo por redak-
tado (de alies verkoj/tradukoj speciale pri la 
muziko)? Ĉu laŭ vi tio tiom gravas, kiom la 
poezio, aŭ … 
     ● Ekzistas du kialoj. La unua estas tio, ke 
oni pagas por tio. Kvankam ne multe, tamen 
ĝi povas kovri parton de la altaj elspezoj de la 
vivtenado. Sed la alia kialo estas tio, ke kiam 
mi laboris en Kanun (la centro pri pensa edu-
kado de infanoj kaj junuloj), mia respondeco 
estis pri la muziko, … 
A.T.: Se en aliaj terenoj, kiel romano, oni pro-
ponos al vi redaktadon, ĉu vi akceptos tion? 
     ● Ne, fakte mi neniel akceptas romanon 

Interparolo 

Al kiu mi telefonu? 
 
Fama kritikisto Ahmad Talebi-neĵad interparolis kun sukcesa 
nuntempa poeto persa Ahmad Reza Ahmadi (1940-) 

 
Elektis kaj tradukis: Ŝima Bastani 
 
Elektitaj partoj el la plej nova intervjuo kun Ahmad Reza Ahmadi. Temas pri interes-
oveka interparolo de Ahmad Talebi-neĵad (granda filmkritikisto kaj filmisto) kun 
Ahmadi pri tiel diversaj temoj, kiel romano, poemo, muziko, kino, prozo, ŝerco kaj … 
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(kiel arton). Nek la iranan, nek la okcidentan. 
Mi neniel povas kredi, ke la vivo havas tiom 
da ordo sinsekve. Ja junaĝe mi legis romanon, 
sed nun neniom. 
A.T.: Tio certe estas defianta diskuttemo. Mi 
pensas, ke en la mondo vi estas la sola per-
sono, kiu opinias tiel (pri la romano)? 
     ● Kiel ajn, mi gajas, ke min ne trafis la 
malsano, kio enpensigas ĉiujn por fariĝi ro-
manisto. Laŭ mi la plej koncizaj artverkoj de 
la mondo estas poemo, kino kaj muziko. La 
plej bonaj romanoj de la literatur-historio, en 
kino fariĝis ridindaj verkoj. 
A.T.: Kompreneble ankaŭ tio, laŭdire de 
politikistoj, estas defianta (aserto). Jam 
ekzistis filmoj faritaj laŭ la literaturaj verkoj, 
kiuj fariĝis bonaj kinverkoj. 
     ● En nia junaĝo, kiam ekzistis nenia kul-
tura nutraĵo, la romano povis esti respondanta 
(kontentiga). Ĉar ni estis generacio, kiu post 
la ŝtatrenverso de la 28a de mordado (19a de 
aŭgusto 1953, far usona CIA kontraŭ la polu-
lara ŝtato de Mohammad Mosaddeg 1880-
1967), renkontiĝis kun politika vakuo. Tial 
(Honoré de) Balzac (elp. Onore de Balzak, 
1799-1850) eke laŭmodiĝis. Poste venis 
(Ernest) Hemingway (elp. Hemingŭej, 1899-
1961). Laŭ mi tio estas ege falsa, ke oni espri-
mas siajn memoraĵojn en la formo de historio. 
Kial ni ne skribu la memoraĵojn mem, kio es-
tas pli rekta. 
A.T.: Ne ĉiuj romanoj estas memoraĵoj! 
     ● Multaj el ili estas memoraĵoj de unu gen-
eracio. Ekz-e la romano Les mandarins (La 
elitestroj, 1954) estas la memoraĵoj de pe-
riodo, kiam (Jean-Paul) Sartre (elp. Ĵan-Pol 
Sartr, 1905-1980), (Albert) Camus (elp. Alber 
Kamo, 1913-1960) kaj Simone de Beauvoir 
(elp. Simon de Bŭar, 1908-1986) konsistigis 
rondon. 
A.T.: Ĉu en via junaĝo ekzistis romano, kiu 
impresis vin? 
     ● Kiam mi estis tre juna, mi legis Les con-
trefacteurs (La falsistoj, 1926 far André Gide, 
elp. Andre Ĵid 1869-1951) kaj poste verkojn 
de Hemingway speciale The old man and the 
sea (La maljunulo kaj la maro, 1952). Ankaŭ 
estis La peau de chagrin (La ŝagrino, 1831) 
de Balzac. Irana romano, neniom. 
A.T.: Kio pri la verkoj de la nuntempaj 
(iranaj) verkistoj? Ekz-e Ĉerag-ha ra man ĥa-

muŝ mikonam (Mi malŝaltas la lampojn, 2001; 
far Zoja Pirzad, 1952-)? 
     ● Ne. Mi foliumis, sed ne legis ĝin. Laŭ mi 
tiu, kiu donis aŭdacon al la aliaj por longpa-
roli kaj skribi sensencaĵojn, estis Ali 
Mohammad Afgani (1925-) per Ŝoŭhare Ahu 
ĥanum (La edzo de sinjorino Ahu, 1961). 
Ekde tiam posten ĉiuj pensis, ke se ili skribas 
700-800 paĝojn, estos pli bone. Laŭ mi la 
homo de la 20-a jarcento ne havas multan pa-
rolon. Ju malpli li parolas kaj skribas, des pli 
bonas. Iam la priskribadoj belas, sed ne re-
spondivas (kontentigas) onin. Do kian utilon 
havas tio? Sed nun mi povas diri, ke la plej 
bona romano, kiun mi legis, estas The Sound 
and the Fury (La bruado kaj la furiozo, 1929; 
far William Faulkner, elp. Ŭiljm Fokne, 1897-
1962). Unuafoje, kiam mi legis ĝin, mi ne 
komprenis ĝin, sed poste, kiam mi legis ĝin 
denove, mi plezuris. Ĉar ĝi forte estas impre-
sita de la kino. Ĝi komencas de close-up 
(proksimvido) kaj atingas al long shot 
(distancvido). Laŭ mi bonaj romanoj multe 
impresiĝis de la kino, kiel filmoj de (Andrey) 
Tarkovski (1932-1986). La kino, malkiel la 
beletro ne havas unu aspekton. Ĝi havas 50 
aspektojn. Per La bruado kaj la furiozo la 
moderna romano atingis al sia zenito. Kvazaŭ 
la postaj verkoj estas (nur) prinotaĵoj al tiu ĉi 
verko de Faulkner. 
A.T.: Ĉu vi same opinias ankaŭ pri Bufe kur 
(La blinda strigo, 1936) de (Sedeg) Hedajat 
(1903-1951)? 
     ● Mi pensas, ke ankaŭ La blinda strigo tie 
atingas al la zenito, kie ĝi proksimiĝas al la 
poemo. La blinda strigo estas longa bela po-
emo. 
A.T.: Mi volis demandi ankaŭ pri la verkoj de 
(Huŝang) Golŝiri (1938-2000), tamen kon-
statinte vian sintenon, via respondo jam estas 
klara por mi. 
     ● Kiam artisto decidas ekmontregi sian 
teknikon, katastrofo okazas. Ĉar granda parto 
de arta verko estas produkt(aĵ)o de nekon-
scienco. Kiam ajn mi volis konsciante poemi, 
la rezulto estis ridindaĵo. Tio fariĝas kiel tiuj 
malnovaj poemoj, kies rimaron oni unue 
skribis: lentilo, ĝentilo, testilo kaj poste 
plenigis la antaŭajn partojn. 
A.T.: Tio estis propono de Ŝams (-ed-din 
Mohammad) Gejs Razi (13-a jc.) en Al-
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mo’ĝam fi maajire aŝ’ar-ol aĝam (La vortaro 
de elementoj de la persaj poemoj, ĉ. 1251). 
     ● Nu, imagu, ke oni verku gazalon tiel. Ĉu 
ne estas ridige? La plej belaj poemoj de 
(Ahmad) Ŝamlu (1925-2000) estas tiuj, kiujn 
li verkis kulmine de nekonsciado. Kiam ajn li 
sidiĝis por (konscie) poemi pri (iu speciala) 
temo, tio fariĝis malforta verko. Unu el perfi-
doj de vi kritikistoj estas tio, ke vi analizas la 
artiston; kiel tio, kion oni faris kontraŭ 
(Masud) Kimijaji (1941-). Se Kimijaji farus 
filmojn nekonscie, kiel okazis pri liaj unuaj 
filmoj, li estus multe pli progresinta. 
A.T.: Verdire, aŭdinte viajn parolojn, mi ek-
memras pri (Luis) Buñuel (1900-1983) kaj liaj 
kunuloj, kiuj negis ĉion kaj atingis al ia an-
arkiismo kaj eĉ nihilismo. 
     ● Fakte dum la tuta vivo, mi estis an-
arkiisto. Mi havas multajn ekzemplojn por 
eldiri. Mi memoras, ke iam kulmine de amo 
kaj interesiĝo al knabino, mi eke forlasis ŝin 
kaj foriris. Eble nun mi malgajas pro tio, sed 
tiutage, mi tiel agis. Aŭ, al la gimnazio ekz-e 
mi frekventis per pantofloj. Dekfoje oni ek-
sigis min el la lernejo. Eĉ ankoraŭ la vivo ne 
saĝigis min. Kvankam maljuneco, iomete 
konservativigis min. … Se oni volas esti tre 
enorda kaj laŭregula homo, pli bone ke oni 
fariĝu bank-oficisto. Sed se la mens-etoso de 
artisto ne estas iomete anarkiista, ne kreiĝos 
restiva verko. 
A.T.: Sed ankaŭ anarkiismo havas siajn 
amarecojn. Nek vi malmulte gustumis amara-
ĵojn. 
     ● Dum jaroj mi estis malamata. Forug Far-
roĥ-zad (1934-1966) havis interparolon kun la 
revuo Araŝ. D-ro (Golam Hosejn) Saedi (1935
-1985), Sirus Tahbaz (1939-1998) kaj M. 
Azad (pseŭdonimo de M.M. Azad Tehrani, 
1933-) interparolis kun ŝi. Forug estis multe 
parolinta pri mi. Saedi alvenigis ĉiujn. Pli 
poste Tahbaz eldonis la tutan tekston de la 
interparolo. Ĉar en la revuo Setareje Sinema 
(Stelulo de kino, 1953-1978), ĉefredaktata per 
Parviz Nuri, mi estis skribinta: “Saedi ne scias 
teatron”. Ankaŭ nun mi opinias tiel. Ĉiuj liaj 
verkoj estas “unufojon konsumeblaj”. Dum 
mia junaĝo, ĉiuj beletraj revuoj estis apanaĝo 
de Saedi. En anarkiismo iam troviĝas aŭdacoj, 
kiuj en ordinara stato malpli ofte ekaperas. 
Ankaŭ en mia privata vivo min trafis tio. An-

taŭ eklabori en Kanun (La centro pri la pensa 
edukado de infanoj kaj junuloj) mi ŝanĝis 
mian laboron 18- aŭ 19-foje. Mi translokiĝis 
20-foje. Nun estas kelkaj jaroj, ke mi ĉesis kaj 
ne moviĝas de mia loko. 
A.T.: Nu, ĉu tiu ĉi pasiveco nuna, ne estas 
postsekvaĵo de la sama junaĝa anarkiismo? 
Ĉar la plej multaj homoj, kiuj havis tian 
pensmanieron junaĝe, en sia dua vivoparto 
fariĝis solecemaj. 
     ● Ne, mi ankoraŭ ne cediĝis. Fakte mia 
nuna anarkiismo estas kontraŭstaro al tio, kio 
dum la lastaj jaroj ekspediĝis kiel postmod-
erna poemo per iuj. Neniu kuraĝas diri, ke tiuj 
ĉi (poemoj) estas sensencaĵoj. Persa poemo ne 
estas tio. Antaŭ 2-3 jaroj, dum intervjuo mi 
diris, ke tio estas kiel kloakaĵo, kio miksiĝas 
kun la urbakvo kaj poluciigas la tutan urbon. 
A.T.: Kun tia sintenado, kiel vi opinias pri la 
poemo de poetoj kiel (Mohammad) Hogugi 
(1937-), (Esmail) Ĥoji (1938-) kaj aliaj poetoj, 
kiuj pli gravigas pri la tekniko kaj ordo de la 
poem-bazoj?  
     ● Tiaj poemoj estas (laŭ)universitataj po-
emoj. Tiaj poetoj neniam verkas poemon, kiu 
havas efikon, vekas furiozon kaj ĝenas ion aŭ 
iun. 
A.T.: Ankaŭ (Mohammad Reza) Ŝafii Kad-
kani (1939-) estis profesoro en universitato. 
Sed lia poemo Be koĝa ĉenin ŝetaban … (Kien 
tiel haste …) estas tre bela kaj emocia. 
     ● Vidu, se iu universitatano volas poemi 
kiel mi, morgaŭ, liaj studentoj prenas lin je 
kolumo (protestas kontraŭ li). Aldonu eĉ 
(Reza) Baraheni (1935-) kaj (Parviz Natel) 
Ĥanlari (1913-1990) al tiu rondo. Ili estas tiuj, 
kiuj bone analizas la poemon. Kaj poeto, kiu 
analizas la poemon, fakte mortigas ĝin. Laŭ 
mi se M. Azad ne estus irinta al universitato, 
li estus pli bona poeto. La fakultato forprenis 
de li lian tutan aŭdacon. Mia granda bonŝanco 
estis tio, ke mi, pro multaj kialoj, nenie in-
struis. Iu verko jam finiĝis kaj ŝtoniĝis, kaj 
nun iuj venas kaj diras, ke tiu ĉi parto de la 
ŝtono estas tia aŭ tia ĉi. Laŭ mi kritiko ne 
ekzistas. Ĝi ne povas ekzisti. Ankaŭ Hafezo 
estis anarkiisto siatempe. 
A.T.: Do, vi rekomendas, ke neniu iru al la 
romano?  
     ● Ne, mi ne estas iu, ke povu rekomendi 
ion al iu. 
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A.T.: Mi volas diri, ke tia virtuala mondo, kiu 
kreiĝas en romano, ne povas estiĝi en poemo, 
kaj la homo iam bezonas vojaĝi al virtuala 
mondo.  
     ● La muziko kaj la poemo donas pli 
bonajn respondojn al la homo. La romano es-
tas portempa kaj post iom da tempo eksvalidi-
ĝas. La poemo estas pli restiva. Vi nun ne 
povas legi Balzac-on. Ĉar tia kondiĉaro, kian 
vi renkontas ekz-e en Peré Goriot (Patro 
Gorio, 1834), plu ne ekzistas. Sed la poemo 
neniam limiĝas al iu tempo. La poemo estas 
ada eksplodo, kiu fandas lokon kaj tempon. 
Tiu ĉi fandita rivero fluiĝas en (tuta) tempo. 
La romano estas por periodo. Eĉ Hemingway 
hodiaŭ ne respondivas. Laŭ mi kompreneble 
teatrverkado estas pli bona. Ĉar aliaj elemen-
toj, kiel aktoro, lumo, kaj aliaj aferoj aldoni-
ĝas al ĝi. Mi opinias, ke la homo malkovris du 
grandajn aferojn: la poemon kaj la muzikon. 
La muziko iam staras pli supre ankaŭ ol la 
poemo. 
A.T.: Laŭ vi, kio estas la kialo por la sukceso 
de poetoj kiel vi?  
     ● Unue tio, ke nia poemo ne havas rimon 
kaj ritmon. Multaj aferoj perdiĝas en rimo kaj 
ritmo. Sed poemoj, kiel tiuj de mi, estas fa-
cilaj kaj toleras nenian limon kaj limigilon. 
A.T.: Pri la rimo mi samopinias kun vi, sed 
pri la ritmo ne. La ritmo estas  la plej ĉefa ele-
mento de la poemo. 
     ● Ne, ankaŭ ritmo estas ridinda afero. Mi 
memoras, ke Forug ĉiam rekomendis al mi ne 
forgesi la ritmon. Ŝi mem en siaj lastaj verkoj 
forlasis la ritmon. Ankaŭ Ŝamlu formetis tion. 
A.T.: Se ni forprenu de poemo ankaŭ la rit-
mon, tiam kia diferenco estos inter la poezia 
prozo kaj la poemo?  
     ● Tio estas penso kaj sinteno, kio ekzistas 
en la poemo. Tio, ke kiel oni vidas la mondon. 
La prozo ne povas fari tion. Tiu ĉi glaso, kio 
estas antaŭ niaj okuloj, en la prozo estas (nur 
unu) glaso, sed  la poemo povas movi tiun ĉi 
senmovan elementon. 
A.T.: Sartre en la libro Kio estas la literaturo, 
similigas la prozon al la vojirado, kaj la po-
emon al la dancado. 
     ● Se vi atentu, la unuaj poemoj, kiujn 
verkis la homo, ankoraŭ estas allogaj, ĉar ilin 
ne enkatenigis la ritmo kaj rimo. Ankaŭ la 
valoro de Hafezo estas en lia penso. Eĉ iam en 

Sadio (1213?-1292?), ekz-e kie li diras: “Agar 
har ŝab, ŝabe gadr budi, ŝabe gadr bi-gadr 
budi” (Se ĉiu nokto, estus valor-nokto, la 
valor-nokto estus senvalora; rimarko: gadr-
nokto aŭ valor-nokto estas tre speciala nokto 
en Islamo) ĝia beleco ne estas pro ĝia rimo, 
sed pro la penso ene de ĝi. Estis multaj homoj, 
kiuj pli talentis ol mi, sed ili kaptiĝis per ritmo 
kaj rimo kaj ilia poemado ĉesis. … Mia bona 
ŝanco estis tio, ke de la komeco mi ekis la la-
boron per nuda poemo. Nuda korpo kun ĉiuj 
ĝiaj belecoj kaj malbelecoj. Tia ĉi poemo, 
samtempe estas la plej malfacila speco de la 
poemo. Ĉar en ĝi nenia trompa elemento 
ekzistas. … 
A.T.: Mi havas amikon, laŭ kiu la bona po-
emo estas tio, kion oni eblas flustri por si, 
kiam oni solas. Ĉu via poemo ĝuas tian econ?  
     ● Mi pensas, ke ĝi estas tia. Eble strangas 
por vi, sed (Nader) Naderpur (1929-2000) 
parkeris multajn miajn poemojn. Samo validas 
ankaŭ por Ŝahrnuŝ Parsipur (1925-). Aŭ, las-
tatempe mi ricevis invitilon por geedziĝfesto, 
sur kio aperis fragmento de (mia verko) Nasr-
haje joŭmijje (Ĉiutagaj prozaĵoj). Sed, pri tio, 
ke ĉu iu flustras miajn poemojn en sia soleco, 
mi ne povas scii, ĉar mi ne estas en onies 
koro. Tiu, kun kies poemo ĉiuj estas tiel inti-
maj, estas Hafezo (1325?-1389?). Iu paroladas 
du horojn pri la filozofio, kaj en la fino recitas 
du liniojn de Hafezo, kiuj en si tenas 
(diraĵojn) egale al du horoj da parolado. 
A.T.: Nu, kio estas via opinio pri la tradukado 
de poemo en Irano?  
     ● Duono de nia literaturo post la konsti-
tucia movado (1906) apogas al okcidenta po-
emo, kaj tion ni ŝuldas al la patro de Parvin 
Etesami (1906-1941). 
A.T.: T.e. Mirza Jusof Etesam-ol-molk (aŭ 
Jusof Etesami 1874-1937).  
     ● Jes. Li havis revuon nomata Bahar (La 
printempo, fondita en 1909), kiu por la unua 
fojo eldonis tradukojn de okcidentaj poemoj. 
… (Tiam) Eŭropo estis en rapida moviĝo, kaj 
ni estis stagnantaj en kompleta silento. La 
tradukado de ilia poemo, kaŭzis evoluon kaj 
moviĝon inter niaj poetoj. 
A.T.: Ĉu fakte la poemo estas tradukebla?  
     ● La poemo de Naderpur, pro ĝia lingva 
beleco ne trairas la tradukan filtrilon. Sed po-
emoj de Forug kaj (Sohrab) Sepehri (1928-
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1980) – kaj se ne estu sinadorado, ankaŭ la 
poemoj de mi mem – facile estas tradukeblaj. 
… 
A.T.: La poemo de Kajjam (1045?-1122?) 
havis la econ trairi tradukfiltrilon de multaj 
lingvoj de la mondo.  
     ● Ĉar la poemo de Kajjam apogas al la 
senco. Ĝi ne estas lingva ludo. Mi ĉiam diris, 
ke Kajjam ne havas centojn da robaioj, li ha-
vas nur unu robaion, kion li ripetas cent-
forme. Ĉar por li la senco gravas: tio, ke la 
vivado en la nuno gravas, kaj ne en morgaŭo, 
kaj aliaj aferoj kiel tio. Li foje diras tion pere 
de amforo, foje per vinpokalo. Sed oni ne 
povas traduki Sadion (1213?-1292?). Ekz-e 
saman verson, kion mi legis: “Agar har ŝab, 
ŝabe gadr budi, ŝabe gadr bi-gadr budi” (Se 
ĉiu nokto, estus valor-nokto, la valor-nokto 
estus senvalora), oni ne povas prave traduki, 
ĉar lingvo estas ĝia akso. Ŝamlu ie diris: “la 
poemo estas ia liberiĝo”. Sed mi pensas ke en 
cirkonstancoj, kiel tiuj de nia socio, la poemo 
estas ia rifuĝejo. Al Ŝamlu mem, en malbonaj 
kondiĉoj de lia malfacila vivo, la poemo 
helpis. Iam mi pensas, ke se la poemo ne 
ekzistus, mi estus mortinta jarojn antaŭe. 
Ankaŭ Hafezo rifuĝis al la poemo. 
A.T.: Ĉu tiun interpreton vi akceptas, ke la 
poemo estas la plej pura arto ĉar ĝi kreiĝas 
senpere?  
     ● Jes. Ĉar neniu observas vin, kiam vi kre-
antas la poemon. Nek filmisto, nek lumigisto; 
neniu. Sed ni ne forgesu, ke la poemo estas la 
plej sola arto de la mondo. 
A.T.: En viaj skribaĵoj kaj paroloj, vi montras 
egan intereson al la kino. Kiom vi akceptas la 
kinon kiel arton?  
     ● Laŭ mi oni povas dividi la mondhisto-
rion al du partoj: antaŭ la kino kaj post la 
kino. Ĝis antaŭ la inventiĝo de la kino, la artoj 
estis atingintaj al stagnanta etapo. Ili estis 
flustrantaj (nur) ĉe si. La kino alportis la 
homon en alian etapon. Ekz-e, tio, kion faris 
(Pablo) Picasso (elp. Pikasso, 1881-1973) en 
sia pentraĵo per metado de tri vizaĝoj unu sur 
la alian, en la kino estas la plej simpla afero. 
Oni povas surmeti (superimpose) dek vi-
zaĝojn. Tio, kio faris la mondon unueca kaj 
unulingva, estas la kino. Se (Abbas) Kiaro-
stami (1940-) verkus poemon, li ne estus tiom 
sukcesa (kiom li nun estas en la kinarto). Sed 

en la kino, ni renkontiĝas kun universala 
lingvo. La kino lernigis multon ankaŭ al la 
aliaj artoj. En Rocco e i suoi fratelli (Rokko 
kaj liaj fratoj, 1960) far (Luchino) Visconti 
(elp. Luĉino Viskonti, 1906-1976) estas 
sceno, en kiu unu el la fratoj volante mortigi 
virinon, enigas tranĉilon en ŝian ventron. Kaj 
tiam ni ekvidas alian fraton (Alain Delon, 
1935-), kiu estas boksanta. (Tion ni spektas 
nur) dum kvin sekundoj. Neniu arto povas tiel 
facile kaj rapide montri la kontraston. 
La alia afero estas pri la eternigado. Ekz-e ĝis 
antaŭ la kino, ekzistis multaj artistoj en diver-
saj terenoj, pri kiuj ni legis (multe), sed ni ne 
vidis specimenon de iliaj verkoj. Aŭ ni diras 
ke dum la erao de gaĝaridoj (1794-1925) niaj 
muzikistoj estis tiom geniaj. Sed nenian do-
kumenton ni havas ĉi-rilate. Ĉar ankoraŭ ne 
ekzistis diskoj por registri specimenon de iliaj 
verkoj. Sed nun la kino povas registri kaj eter-
nigi la vivon de la artisto kaj konservi ĝin por 
la venontoj kiel memoraĵon. La kino donas al 
la homo strangan forton por revado. Ekz-e la 
verkoj de (Federico) Fellini (1920-1993), en 
kiuj li - post sia disiĝo de la neorealismo – 
rifuĝis al revado. Aŭ Buñuel kaj (Pier Paolo) 
Pasolini (elp. Pazolini, 1922-1975). Mi mem 
en miaj poemoj multon prunteprenis de la 
kino. (James) Joyce (elp. Ĝejmz Ĝojs 1882-
1941) volis utiligi la ‘miksadon de la tempoj’ 
en Ulysses (Uliso, 1922) sed kiom malfacilas 
kompreni ĝin. Ĉar nur per ŝanĝiĝo de la liter-
tipoj ni komprenas, ke la tempo ŝanĝiĝis. Sed 
en la kino tio facile eblas: per paralela kompo-
nado, kiu prezentas du aŭ kelkajn eventojn 
samtempe. Neniu el la aliaj artoj disponas pri 
tiaj eblecoj. La kino donis al la homo fan-
taziojn, kiuj ne ekzistis antaŭe. Iom la muziko 
pli proksimas al la kino (ol la poemo). Kom-
preneble ankoraŭ la kino ne atingis al la kom-
pleta sendependiĝo. 
A.T.: Laŭ mi Lars von Trier (1956-) estas fa-
ranta tion. Ĉar li estas iranta al la kino, kiu tre 
distanciĝis de literaturo. 
     ● Lando kiu povus konduki la kinon al la 
kompleta sendependeco, estis la eksa Sovet-
unio - se ne estus regantaj ĝin la ŝtataj 
cenzuroj. Ĉar la bazo kaj fundamento (de kino 
tie) estis korektaj. En la filmo The forty-first 
(La kvardek unua, 1956) de (Grigory) Chuck-
ray (elp. Grigori Ĉuĥraj, 1921-2001) oni vidas 
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spurojn de la tendenco al la sendependiĝo de 
la kino. Ĉinoj havas proverbon, ke unu bildo 
dirivas kiom cent romanoj. 
A.T.: Ankaŭ (Ĝalal-ed-Din Mohammad) 
Moŭlana (Rumi, 1207-1273) diras, ke: “Kion 
unu vido komprenas/ eĉ mil-dire ne kompre-
neblas” (Anĉe jek didan konad edrake an/ ba 
hezaran goft najad dar bajan). … 
     ● … Mi tion ne akceptas, ke se mia poemo 
ne estas koprenebla/perceptebla por la hodi-
aŭa genercio, tiam mi estas granda homo. En 
Irano via poemo tiam estas (taksata) serioza, 
kiam vi havas eldoniston (kiu eldonemas vian 
verkon). Feliĉe mi ankoraŭ havas eldoniston. 
Krome, mi unupersone estas kreanta ismon. 
Se ĝi estas bona, ĝi restos; se ne, ĝi 
malaperos. Mi verkas poemon, kaj kiam ili 
eldoniĝas mi gajiĝas, kaj tio pli ol la diversaj 
piloloj, kiujn mi konsumas por mia koro, pul-
moj k.a., estas saniga kaj pluviviga. Tio, kio 
kaŭzas, ke poeto kresku kaj evoluu, estas la 
morto de liaj ĉirkaŭuloj. La unua morto, kiu 
movis min, kaj kies efiko ekaperis en mia po-
emo, estis la morto de Forug Farroĥ-zad. 
Poste, estis la morto de Sohrab Sepehri. 
Hieraŭ mi pensis, ke se mi senhumoriĝas, al 
kiu mi fonu? Tio tre malgajigis kaj malbonfar-
tigis min. Nek (Parviz) Davai (1935-) kaj 
(Ebrahim) Golestas (1922-) estas. La morto de 
Firuz Ŝirvanlu tre movis min. La posta estis 
sinjorino nomata Elahe Samii, el miaj junaĝaj 
amikoj, kiu mortiĝis en aviadila falo, kies 
morto ege movis min. En mia lasta libro Jek 
manzumeje dirjab (dar barfo baran jaft ŝod) 
(Malfru-trovebla poemaro troviĝis en neĝo kaj 
pluvo) mi memorigis ŝin. Samtio, ke vi venis 
ĉi tien kaj ni estas parolantaj, montras, ke mi 
ankoraŭ estas vivanta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonto:  
Be ki telefon konam? (Al kiu mi telefonu?), intervjuo 
aperinta en Haft (Sep), monata revuo pri la kulturo kaj 
arto, mordado 1384 (jul.-aŭg. 2005), n-ro 22, vol. 3, 84 
p., p. 6-13. 

 Ludo 
 

Ha, se vi donus al mi la ŝancon… 
Vi estus la reĝo de mia kastelo, 
kaj konus ĉiujn sekretajn vojojn 
kiuj mi malfermus antaŭ viaj paŝoj. 
 
Sed vi naive regas mian korpon 
kvazaŭ ludo de virina instinkto. 
Malsata besto traskuas miajn vojojn, 
jam konatajn, satajn kaj fridajn. 
 
Ha, se vi donus al mi la ŝancon… 
Mi ne rigardus vin per tiu fiksa 
akuzanta kaj trista rigardo, 
kiam vi jam ripozas kaj ne vidas min... 
 
Ĉar mia kastelo estas pli ol karno, 
Sur ĝi arĝentas la luno sorĉe; 
en ĝi la alvoko gardas sekretojn 
kiuj vi juĝas ina vulgareco. 
 
Sed se vi donus al mi la ŝancon... 
mi forportus vin de tiu banala vivo 
por vin kroni mian majstran sinjoron, 
por riveli la plej intimajn sekretojn. 
 
Magia Cigana, 
Brazilo.  
 
Blua promeno 
 
Maro… sablo… ondo… 
Miaj paŝoj sur sablo, 
Mia korpo en la mondo. 
 
Suno… bruno… lumo… 
La salo sur mia haŭto 
estas spico de la ŝaŭmo. 
 
Vento… brizo… varmo… 
Mia korpo deziras freŝon 
kaj ĵetiĝas en bluon. 
 
Blua ĉielo… blua maro… 
Mi naĝas tra ambaŭ spacoj 
por trovi vian bluan pacon. 
 
Magia Cigana, 
Brazilo. 
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Altrangulo  demandis  piulon: “Kio  estas  via  opinio  pri  tiu  preĝemulo;  oni  diras  moke  pri  li  
multe.”  Li  respondis: “Mi  ne  vidis  sur  lia  ekstero  aĉaĵon  kaj  mi  ne  scias  el  lia  interno  
kaŝaĵon. 
Ĉiun  kiu  vestis  sin  piule 
konsideru  piulo  sen  malico, 
Kaj  se  pri  lia  intern’  vi  ne  scias: 
Ne  sciu  pri  l’  hejm-interno  polico.   

بينم و              گفت بر ظاهرش عيب نمي                            .     اند       ها گفته             يكي از بزرگان گفت پارسايي را چه گويي در حق فالن عابد كه ديگران در حق وي به طعنه سخن                                                                                                                          
 . دانم      اش غيب نمي            در باطن       

 پارسادان و نيك مرد انـــگار                             هركه را جامه پارسا بينـــــي                                    
 محتسب را درون خانه چه كار                           ور نداني كه در نهانش چيست                             

 
 
 
 
 
Oni  diris  al  maljunulo:  “Kial  vi  ne  edziĝas?” Li  respondis:  “Mi  ne  havas  emon  al  
maljunulinoj”.  Oni  diris:  “Petu  junulinon  se  vi  posedas  riĉon”.  Li  respondis:  “Maljuna  mi  
ne  havas  emon  kuniĝi  kun  maljunulinoj,  do  juna  ŝi  neniel  emus  kuniĝi  kun  maljuna  mi.” 
 

گفت مرا كه پيرم با پيرزنان الفت نيست پس                                                         .     گفتند جواني بخواه چو مكنت داري                                        .     پيرمردي را گفتند چرا زن نكني؟ گفت با پيرزنانم عيشي نباشد                                                                            
 . او را كه جوان باشد با من كه پيرم چه دوستي صورت بندد                                                   

       *  *  * 
Ŝtelisto  diris  al  almozulo:  “Ĉu  vi  ne  hontas  kiam  por  ricevi  monon  vi  etendas  vian  manon  
antaŭ  ĉiun  avaran  personon?” La  almozulo  respondis:   
“Etendi  sian  manon  por  ricevi  monon   
Estas  preferinde  ol  ŝteli  la  kvaronon.” 
 

 : گفت   .   دزدي گدايي را گفت شرم نداري كه دست از براي جوي سيم پيش هر لئيم دراز مي كني                                                                          
 دست دراز از پي يك حبه سيم                         
 به كــــه ببرند بدانگي و نيم                            

Floroj el Floroj el   

""La FlorejoLa Florejo" " de Sadiode Sadio  

  
 

Elektis kaj tradukis: d-ro Kejhan Sajjadpur 
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Komercisto  perdis  mil  dinarojn.  Li  ordonis  al  sia  filo:  “Pri  tio  diru  al  neniu”!  La  filo  
demandis:  “Tio  estas  via  ordono  kaj  laŭe  mi  ne  diros, sed  bonvolu  diri  al  mi  pri  la  profito  
ricevota  de  tiu  kaŝado”.  Li  respondis:  “Por  ke  la  katastrofo  ne  duobliĝu:  perdo  de  dinaroj  
kaj  riproĉo  de  najbaroj!” 
Pri  via  trist’  ne  diru  al  malamiko, 
Alie  li  ĝojos  per  kanto  kaj  muziko. 
 

اي پدرفرمان تراست نگويم ولكن خواهم مرا بر                                                             :گفت       .نبايد كه اين سخن باكسي درميان نهي                                                 :بازرگاني را هزار دينارخسارت افتاد پسر را گفت                                                           
 . تا مصيبت دو نشود يكي نقصان مايه و ديگر شماتت همسايه                                                     :فايده اين مطلع گرداني كه مصلحت در نهان داشتن چيست؟ گفت                                                      

 مگوي اندوه خويش با دشمنان                         
 كنان     كه الحول گويند شادي                  

 
 
 
 
 
 
 
Nokton  en  dezerto  survoje  al  Kaabo, mi  trolaciĝis  pro  maldormeco  kaj  metis  la  kapon  sur  
la  teron  kaj  diris  al  la  kamelisto:  “Lasu  min!” 
Kiom  povas  marŝi  malfortulo, 
Kiam  trolaciĝas  kurdromedar’. 
Ĝis  dikulo  fariĝas  sveltulo, 
Maldikulo  mortas  pro  suferar’. 
 Li  diris:  “Ho  la  frato, antaŭe  estas  Kaabo  kaj  malantaŭe  risko  de  rabo.  Se  via  marŝo  
kontinuos  vi  festos, sed  se  vi  malfruos  nur  via  kadavro  restos.” 
En  dezerto  dormi  sub  arbusto  agrablas, 
Sed  la  nokt’ longas  kaj  pluvivi  ne  probablas. 
 

 . شتربان را گفتم دست از من بدار                               خوابي پاي رفتنم نماند سر بنهادم و                                   بيابان مكه از بي                  شبي در      
 كـز تحمل ستوه شد بختي                        پاي مسكين پياده چند رود                           

 الغري مرده باشد از سختي                         تا شود جسم فربهي الغـر                             
 . گفت اي برادر حرم در پيش است وحرامي در پس اگر رفتي بردي وگر ماندي مردي                                                                     

 خوش است زير مغيالن به راه باديه خفت                                  
 يل ولـــــي ترك جان بايد گفت                              شب رحـ      
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Geografie 
Kangavar estas urbo okcidente de Irano 
en la provincio Kermanŝah. Sed en la 
provinco estas plej orienta urbo. 
 Ĝi limas norde al la urbo Asad-abad, 
sude al la urbo Nahavand, oriente al la 
urbo Tujserkan kaj okcidente al la urbo 
Sahne. 
La urbo situas je la orientlongitudo 47 
gradoj kaj 57 minutoj kaj je la 
nordlatitudo 34 gradoj kaj 30 minutoj. 
 Kangavar havas 596 
kvadratkilometrojn da vasteco kaj ĝia 
mezalteco laŭ la marsurfaco egalas 1467 
metrojn. 
 
Nature 
Montoj: La plej gravaj montoj ĉirkaŭ 
Kangavar nomas “Bozaŭ” kaj 
“Amrule” (3000 m).  
La vegetaĵoj sur jenaj montoj ofte estas 
sezonplantoj, solaj arboj, arbetoj kaj 
diversaj arbustoj. 
 Grandan parton de Kangavar konsistas 
vastaj stepoj. 
 
Akvo kaj riveroj: Kangavar havas 
famajn akvfontojn, kiuj konsistas la 
riverojn “Kabutarlane”, “Ĥorramabad”. 
 Ĉi tiuj riveroj komence irigacias la 
regionon kaj poste aliĝas faman riveron 
“Gamasjab”. La jara mezpluvkvanto en 
Kangavar egalas 394 milimetrojn. La urbo 
havas mildklimaton. 
 
Loĝantaro 
Laŭ la lasta popolnombrado en Kangavar, 

loĝas proksimume 110000 homoj. Kun 
ties vilaĝoj ĝi atingas ĉe 150000  homojn.  
Kangavar havas unu distrikton kaj kvar 
grandajn ĉefvilaĝojn nome Kermaĝan, 
Goŭdin, Faŝ, kaj okcidenta Ĥezel. 
 Ĝi havas entute 88 vilaĝojn. En 
vilaĝoj oni ofte okupiĝas pri agrikulturo 
kaj brutobredado. La plej gravaj 
agrikulturaĵoj ofte estas: tritiko, hordeo, 
grajnoj, fruktoj kaj legomoj. 
 La tritiko kultiviĝas du-maniere: 
irigaciita terkulturado, seka terkulturado 
(per pluvo). 
 La mezmezuro de la terkulturado 
egala 15000 hektarojn. 
Ĉirkaŭ Kangavar troviĝas riĉaj paŝtejoj, 
kiuj pli prosperigas brutobredadon kaj 
triban loĝon. 
 Tial la triboj de Torkaŝvand, Zule, kaj 
Ĝemir venas ĉiujare al jena regiono . 
La industrioj de Kangavar ofte estas 
metiaj kaj pro konvena grundo, la briko 
de Kangavar estas pli bona kaj pli prefera 
ol aliaj regionoj de la provincio. 

”””Kangavar”Kangavar”Kangavar”   
La urbo de AnahitaLa urbo de AnahitaLa urbo de Anahita---templotemplotemplo   

 

                                                              Ali Koŭsari-Kangavar    
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 La raso de Kangavaranoj vevas de 
Kurdaj kaj Loraj nacioj. La dialekto de 
Kangavaranoj estas miksaĵo de Kurdaj kaj 
Loraj dialektioj. En la vilaĝoj oni parolas 
Kurde. 
 
Historie 
Kangavar estas antikva urbo, en kiu 
situas la antikve fama templo 
“Anahita”. 
 La fameco de Kangavar estas pro 
jena templo.Tiu ĉi urbo estis kultivada 
urbo ĝis periodo de Sasanidoj (224-651 
p.k.). 
 Sed post falo de Sasanidoj kaj 
venkiĝo kaj superego de Araboj ĝi 
detruiĝis. 
 Kangavar situis sur ĉefa komunvojo 
de Hamedan, Kermanŝahan, Tisfun kaj 
Mezopotamio; kaj do pli graviĝis. La 
unua eksterlanda historiisto, kiu menciis 
nomon de Kangavar en siaj verkoj 
nomiĝas Isidor de Xarx (Izidor Ĥaraksi), 
greklanda historiisto kaj georafiisto kiu 
vizitis ĝin en la jaro 37 p.k. 
 Ankaŭ multaj aliaj Iranaj kaj neiranaj 

historiistoj kaj turistoj vizitis la urbon kaj 
ties templon kaj skribis pri ĝi en siaj 
verkoj kaj menciis ĝian gravecon. 
 Ekzemple “Ibne  Fagih” en sia libro 
“Urboj” skribis: “kaj neniu kolumno estas 
mirinda  kiel tiu de Gasrossovos”. 
 Kaj “Mohammad ebne Ahmad Tusi” 
en la libro “la mirigaj kreaĵoj” jene 
skribas pri la templo: “Dio scias kiel oni 
konstruis ĝin; kaj per kia forto!” 
Anahita estas nomo de Diino de akvo, 
abundeco, beleco kaj fekundeco. 
 Pri preciza dato kaj kialo de konstrui 
templon ekzistas diferencaj opinioj inter 
historiistoj. Iuj opinias ke la templon oni 
konstruis dum la rego de Aĥemenidoj 
(330-550 a.k.) kaj iuj rilatigas templon al 
epoko de Aŝkanidoj (250 a.k ĝis 224 p.k.).  
 Oni diras diference ankaŭ pri kialo de 
konstrui ĝin. Iuj opinias ke oni konstruis 
ĝin por preĝo kaj rilatigas ĝin al Artmiso 
(unu el Dioj de praa Heleno). Iuj opinias 
ke ĝi  estis kastelo de ŝtelistoj. Mencieblas 
ke unu el nomoj menciitaj en libroj de 
Arabaj historiistoj por la urbo estas 
“Gasrossovos” kiu signifas “kastelo de 23 

Urba panoramo de la Templo 
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ŝtelistoj”. 
 K a j  i u j 
historiistoj diras ke 
la templo Anahita 
konstruiĝis dum 
p e r i o d o  d e 
Aŝkanidoj; sed 
p o s t e  “Ĥ o s r o 
Parviz” unu el 
reĝoj de Sasanidoj 
rekonstruis ĝin kiel 
kastelo kaj uzis ĝin 
k i e l  s i a 
somerloĝejo. 
 La templo poste ruiniĝis pro incendio 
kaj tertremo kaj nun ekzistas ĝiaj  
ruinaĵoj. 
 Kaj alia opinio kredas ke pra-Irananoj 
respektis planedon Venuso kaj oni 
konstruis ĝin omaĝe al Venuso por adori 
ĝin. 
 
Iom pri nuna situacio de la templo 
Post Persepolo, la templo Anahita estas 
dua ŝtona konstruaĵo de la lando. Ĝi situas 
sur malgranda monteto kaj nun la templo 
staras meze de la urbo. Dum lastjaroj oni 
faris elfosojn kaj trovis multajn kaj 

diversajn objektojn 
rilatajn al diversaj 
p e r i o d o j  k a j 
dinastioj. 
 Kvankam dum  
lastaj jardekoj oni 
klopodis rekonstrui 
ĝin; tamen ankoraŭ 
ĝi nur similas al 
ruinaĵo. 
 Ĝia plej alta 
punkto  egalas 32 
metrojn kaj havas 

220 metrojn da longeco kaj 210 metrojn 
da larĝeco. 
 Troviĝas multaj kolumnoj. Ili havas 
3.54 metrojn da alteco kaj konsistas de tri 
partoj :kolumnkapo, kolumnmezo, kaj 
kolumnpiedo. 
 Por eniri templon troviĝas du 
ŝtoparoj; kiuj situas sude de la templo. La 
uzitaj ŝtonoj por la templo venas de 
proksima monteto nome “Ĉel moran”. Tie 
ekzistas ŝtonminejo. La templo ne havis 
tegmenton. 
 Krom Anahita-templo troviĝas kelkaj 
aliaj antikvolokoj en Kangavar: 
1-Antikva monteto ĉirkaŭ vilaĝo 
Goŭdin.Tie oni trovis multajn antikvaĵojn 
kaj faris elfosadojn.Oni trovis restaĵojn de 
sep civilizacioj sur la monteto. 

2- La maŭzoleo de Imamido Abrahamo
(Ebrahim) meze de la urbo kaj ĝuste 
preter Anahita-templo.Imamido estas filo 
aŭ nepo de imamoj. Kaj Imamoj (ekzistas 
12 Imamoj) estas posedantoj de Islama 
profeto Mohammad (Mahomedo). Do 
imamidoj estas (pra)nep(in)oj de Islama 
profeto kaj oni respektas ilin kaj omaĝe 
konstruas maŭzoleojn por ili kaj pilgrimas 
ilin. En kelkaj vilaĝoj de kangavar 
troviĝas ankaŭ aliaj imamid-maŭzoleoj. 

3- La banujo “Asgar Ĥan” en la urbo 
kaj proksime de Anahita templo. Ankaŭ 
kelkaj aliaj malnovaj banujoj. 

4- La monteto de la Judoj en la urbo. 
Oni diras tie situis iam tombejo de judoj. 

5- La monteto “Ĝala borĝ” kie oni 
trovis restaĵojn de antikva fortreso. 

6- Kelkaj antikvaj pontoj en vilaĝoj.   
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Li estas Bozorgmehr kaj ĝi estas lia hejmo. 
 
Lia hejmo estas dometo. 
Bozorgmehr ŝatas ludi kun amikoj. 
 
Hodiaŭ li deziras inviti sian novan amikinon al 
sia hejmo. 
Li diras: "Bonvenon mia amikino. Venu en la 
dometon, mi petas". 

Nova amikino de Bozorgmehr! 
         De: Farmehr Amirĥavari 

Sed lia nova amikino ne akceptas lian inviton. 
Ŝi diras: "Mi ne povas". 
Bozorgmehr pensas kaj demandas sin, "Kial ŝi 
ne povas veni en la dometon? Ĉu ŝi ne ŝatas 
ludi kun mi?"   

"Mia dometo estas malgranda!" 

Bozorgmehr estas inteligenta knabo do li 
mezuras sian amikinon kaj la dometon. 
Li diras: "Kompreneble!" 

"sed ŝi estas elefanto!!!" 

"mia dometo ne konvenas ŝin! 
   ĝi estas mallonga kaj malalta. " 

"sed ŝi estas dika kaj granda!" 
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Mia sola duono  
Sona Neĝati 

 Lavis kaj vindis en mortotukon kaj 
metis min en la ĉerkon la mortlavanto 
kaj alvokis mian edzon: 
   “Sinjoro, sinjoro, venu preni vian 
mortinton, aǔ diru oni forpreni ĝin al 
fridejo.” 
   “Kial al fridejo?”    

“Nin ne rigardu kiuj superflue 
laboras. En feriaj tagoj oni ne enterigas 
la mortinton, kaj restas por ties 
morgaǔo.” 
Du flankojn de la ĉerko tenis mia filo kaj 
la edzo kaj portis al tombo elfosita. 
Maljunulo elvenis el inter la arboj kaj 
translokigis la fosilon de sur sia ŝultro 
kaj kriis: 

“Ho, kion vi faras sinjoro?  Forportu 
ĝin al fridejo.” 
   “Patro, ties tombo estas preta, ankaǔ  
ĝi estas lavita, plue kial mi portu ĝin al 
fridejo?” 

“Ne eblas, en feriaj tagoj ni ne 
enterigas la mortinton. En vendredo la 
mortintoj estas liberaj kaj enterigi ilin 
havas pekon, forportu ĝin.” 

“Ties pekon mi prenas sur min, vian 
te-monon mi donas, mi rekompencos.” 

Maljunulo palpis sian maldensan kaj 
blankan barbon, apogigis fosilon kontraǔ 
arbo-trunko.  

“Mi estas ordonita en vendred-tagoj 
ne enterigi mortinton, mi estis 
promeninta, por ke iu kontrabande ne 
…” 

La flavaj dentoj de mia edzo 
ekaperis kaj interrompis lian vorton. 

“Kio plu? Viro bona, ĉiuj ĉi estas 
superstiĉoj! Mortinto nek havas 

vendredon nek ne-vendredon,  kia 
absurdaĵo!” La maljunulo supren ĵetis la 
ŝultrojn. 

“Ĉie havas sian leĝon, vi devas porti 
al fridejo.” 
   Surŝultrigis li la fosilon kaj preterpasis 
mian ĉerkon. Mia filo kaǔrite apud mia 
ĉerko ploris kaj kelkfoje flustrante 
parolis kun mi. 

“Panjo!  Ne lasu min, leviĝu, pro 
Dio, leviĝu!” 

Mi korpremiĝis, palpis mi al li la 
kapon kaj karesis lian hararon. Li 
deprenis siajn manojn de sur la okuloj 
kaj interrompiĝis lia plor-singultado. Li 
rigardis sian ĉirkaǔon, kaj neniun vidis 
ĉe si. La sono de Koran-legado estis 
aǔdebla de malproksime. Mia edzo trenis 
la ĉerkon al la rando de la elfosita tombo 
kaj per mano forviŝis la ŝviton de sia 
vizaĝo. 

“Estu tia, mi mem kaŝe enterigos ŝin. 
Fi al via patra tombo kun tiu leĝo via. 
Ĝavid! leviĝu, filo mia, finu vian ploron, 
leviĝu.” 

Li kliniĝis kaj prenis la Ĝavid-
akselon kaj levigis lin de sur la tero kaj 
alportis lin apud arbon. Li elprenis el 
aǔto tapiŝaĉon kaj sternis ĝin en ombro 
sub la arbo. Denove li iris kaj revenis 
kun la korbo de teleroj kaj pilafpoto, 
sidis kaj metis ilin apud sin, hast-haste 
elprenis el fazeol-pilafo metante en 
telerojn. Unun donis al Ĝavido kaj la 
alian metis  antaǔ sin mem. 

“Manĝu vian tagmanĝon, la ventro 
malsata havas nek religion nek kredon, 
sufiĉas, ne ploru, manĝu vian manĝon.” 
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Li sternis siajn piedojn sur la 
tapiŝaĉo kaj apogis sin al arbotrunko. La 
kulero plena iris supren kaj revenis 
malplene suben. Virino juna kun Halva1-
pleto enmane preterpasis straton. Li 
rigarde sekvis ŝin. Ĝavido forĵetis la 
teleron sur teren. 

“Ĉu ne eblas almenaǔ por unu fojo 
gardi viajn okulojn?” 

“Mia edzino jam mortis, ne jam 
mortis, ke mia koro? Plue, mi rigardis al 
Halva-pleto.” 

“Patro, lasu, ĝis kiam? Krome, kial 
vi ne aĉetis tombon en privata peco? Kial 
ĉi tie?” 
“Kial ne? Por mortinto ne diferencas.” 
“Al vivanto, ke tio diferencas. Ĉu panjo 
ne jam testamentis enterigi ŝin en privata 
terpeco kaj faru honorindan funebr-
ceremonion? Do, kio pri tio? Ĉu ŝi diris 
aǔ ne diris? Ha? Hasteme vi alportis ŝin 
ĉi tien sen informado de iu. Ĝis kiam vi 
ne volas elspezi monon? Senkaǔze de 
ĉagreno ne jam mortis panjo.”  

Kuntiriĝis la vizaĝo de mia edzo, 
englutis plenbuŝon, ekkoleris kontraǔ 
Ĝavido. Mia korpo skuiĝis en la ĉerko. 
Proksime de la ĉerko lacerto trenadis 
sian ventron kontraǔ la tero, kvazaǔ volis 
eksalti al la ĉerko.  Ekis al mi la timo. La 
voĉo de mia edzo altiĝis.  

“Mi iru al via panjo, la suno eblus 
sterniĝi sur ŝin.” 

 Apud la ĉerko li kaǔriĝis. Malfermis 
la mortotukon de sur mia vizaĝo. Gapis 
al miaj okuloj. 

“Plaĉis al mi, same kiel ŝaf-kadavro 
vi falis ĉi tien. Mi volas enterigi vin ien 
bonan. Eblus mi ne enterigi vin, lasi vin 
alpreni malbonan odoron kaj ŝveli. Ĉu vi 
scias kiom da jaroj mi atendis ĉi-tagon?” 
Li sputis sur teren kaj rigardis al mi. 

“Viaj humiligaj okuloj estas bona 
nutraĵo por ter-bestoj etaj kaj egaj. Mi tre 
deziras vidi kiel via korpo vermiĝas. 
Hund-ido! Mi abomenis vin,  unuvorte el 

ĉio, kion vi havis kaj mi ne havis. 
Malbenito, ion diru! Ĉu ankoraǔ vi estas 
silenta? Leviĝu gapi al miaj okulharoj, 
jes ili ĉiuj jam falis! Kio pri mia vizaĝo? 
Ĉu vi nombris ties kavojn? Kiomas?  
Centas? Milas? aǔ plias? Ĉu tio estis 
miavole? Ke tio ne estis. Kiu volas esti 
malbela kaj naǔza? Neniu. Ĉiam via 
silento turmentadis min aǔ tiuj rigardoj 
senspritaj. Vi rigardis min tiel kiel, 
kvazaǔ mi ne estis homo, mi estis nenio! 
Ĉiam vi estis silenta, silenta, silenta! Ĉu 
vi ne havis langon?  Malbenito, ion diru! 

Li subrigardis Ĝavidon, kiu jam 
apogis sian kapon al arbotrunko kun 
okuloj fermitaj. Revenis li kaj sputis al 
mia morto-tukon kaj firme vangofrapis 
min. Mia korpo translokiĝis en la ĉerko. 
Li leviĝis kaj iris kaj antaǔen tiris la 
fazeol-pilafon. Iom post iom mi estis 
forgesata. La suno jam sternis la sabron 
de sia varmo sur mian vizaĝon. Mi devus 
pripensi  mian staton. 

“Ne, ne, mia korpo ne devas enteriĝi 
tie ĉi, ne devus esti lasita ŝveli, ne devas 
ricevi odoraĉon! Kiel ajn  mi enterigos 
ĝin  ien bonan, ien izolitan. Jes, for de 
dispono lia.” 

Mia edzo estis sidanta kaj liaj 
palpebroj estis kuntiritaj. Mi devus ion 
fari. Mi levis la ĉerkon. Ties pezo al mi 
estis kiel infana dormo-sako. Ĝin mi 
subakceligis . En tombejo mi serĉis ien 
izolan. Mi alvenis al tomboj nove 
elfositaj, kiuj kiel mortinto estis 
malferminta la buŝon. Kelk-ĉerkoj ankaǔ 
estis apud iuj tomboj. En ĉerkoj la 
mortintoj kun malfermitaj okuloj jam 
gapis al ĉielo. Mi preterpasis la ĉerkojn. 
Ĉiam ajn eblus ŝveli mia korpo kaj 
fetoriĝi. Kiel ajn mi devus enterigi ĝin. 
Mi rigardis mian ĉirkaǔaĵon. Ien iom 
malproksime inter serpentuma vojo 
ekster la tombejo mi vidis korpulentajn 
arbojn. Mi aliris ilin. Ili estis 
interpremintaj siajn foli-branĉojn. Mi 

27 



 1385تابستان  / بهار 16/15شماره      

29 

 

          N-ro: 15/16 printempo/somero 2006             

serĉis solejon. Nun mia korpo kiel 
mortinto en la ĉerko estis vaganta kaj mi 
mem angora. Kiel ajn mi devas savi min 
el tio korpo, kies pezon mi sentis kun 
mia tuta esto. Mi atingis ien izolan. Inter 
amaso da arbaj ombroj, mi trovis 
senhoman lokon. Mi metis la ĉerkon sur 
arbo-piedon, kaj palpis la grundon de la 
tero. Ties grundo konsistis el foli-grundo 
malpeza, mola kaj humida. Mi rigardis 
mian ĉirkaǔaĵon. Neniun mi vidis. La 
lastaj vivo-signoj estis inter spiraloj de 
tiuj ĉi arboj kaj nek homo estis nek 
tombo. La voĉo de la birdoj rompadis la 
silenton de la spaco. Iom post iom mi 
ekestis timanta. “Ĉu ne eblus duono mia 
fetoriĝi aǔ ŝvelos? Se tio vermiĝos? Mi 
devas rapidi. Mi devas min savi de ties 
malico. Mi ne plu povas treni ĝin ĉi tien 
kaj alien. Mi ĵus ĝin enterigos ĉi tien. Tie 
ĉi estas virga kaj netuŝita, izola loko.” 

Per miaj ungoj mi elfosis la teron. La 
tero estis mola, humida kaj facile 
flankiĝema. Mi fosis laǔ mia ĉerka 
mezuro. Mi puŝis la ĉerkon antaǔen, ĝi 
glitis kaj falis en fosaĵon. Hast-haste mi 
faligis la grundon sur ĝin, ebenigis la 
teron per manoj. Nun mia korpo estis 
prenanta odoraĉon kaj eble estis 
transformiĝanta. La korpo, kiun mi iam 
ŝatis kaj ni estis dependaj. Mi per mia 
mano havigis jam bongustan manĝaĵon 
por musoj, lacertoj kaj aliaj subteraj 
bestoj. Mi kaǔrite sidis apud mia tombo 
kaj ĝis-pove ploris al tiu ĉi estaĵo, kiu 
sole mortis kaj sole enteriĝis. Mi iĝis 
gaja, ke neniu povas trovi ties lokon. Eĉ 
tiu viraĉo. Mi leviĝis kaj ekiris, trapasis 
la arbojn, atinginte duon vojon mi sentis 
sopiron al tio. Mi revenis por denove 
flanken tiri la teron kaj ankoraǔ foje vidi 
ĝin. Nek estis signo el humida tero, nek 
el tombo. Sur la tero arbustoj homogenaj 
kun sovaĝaj blankaj floretoj estis 
kreskintaj kaj el inter ili hederoj 
marŝantaj eliĝadis. La hederoj rampadis 

sur la tero kaj suprentiradis sin al 
arbotrunkoj. Mi revenis. Mi iĝis jam 
senpeza, kuris mi, ne, eble mi estis 
fluganta. Mi volis kiom eble plej rapide 
foriĝi el mia tera korpo kaj el ĉiuj ĉi 
mondaj dependaĵoj.  

En la lito deflankiĝante mi ruliĝis. 
La lampo de la elektra trabo jam etendis 
sian lumon en la dormo-ĉambron.  Mia 
edzo same kiel poteta jut-sako estis 
kuŝinta en la litaĵon. Ĉe ĉia spiradoj lia 
ventro sub kovrilo supren kaj malsupren 
iradis, kaj la sono de lia ronkado jam 
plenigis la spacon de la ĉambro. Ekster-
fenestre, la vento ade batis sin al arbo-
branĉo ĉe rando de la rivereto. La 
ombroj de folioj same kiel spritoj 
translokiĝadis sur la pordo- muroj. 

Mi ekmemoris, nokte mi lasis la 
poton de fazeol-pilafo sur la tablon de 
kuirejo. Mi ne tiel bone fartis por leviĝi 
kaj meti la manĝaĵon en fridujon. Mia 
mentono tremis kaj humida malvarmo 
estis sidinta sur mia korpo. Mi tiris la lan
-kovrilon sur mian kapon kvazaǔ mi jam 
falis en fosaĵon. Mi sentis la hederoj jam 
rampadas preter kovrilo en la lito. Jam 
regis min la timo. Mi ne sciis, ĉu mi estis 
sonĝanta aǔ tio estis nur iluzio. Miaj 
okuloj estis malfermitaj kaj mi vidis 
ĉiujn en aǔreolo de nebulo. Konsternite 
mi leviĝis kaj sidis en la liton. Mi 
lumigis la studlampon de la lito. Elprenis 
la akvo-glason de sur la tabureto apud la 
lito kaj eltrinkis ĝin. Mi serĉis la 
tirkeston kaj eligis la kajeron kaj plumon 
el ĝi. Sur blankaj paĝoj mi skribis… 
 
1-Halva: manĝaĵo pleje uzata en funebraj 
ceremonioj. 

Tradukis: M. Fahmi 
 
Fonto: NEĜATI, Sona. Nimeje tanhaje 
man (Mia sola duono), Tehrano: Mirkasra, 
2005,176p. P.29-34. 
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“…bonŝance venis  

”IRANA  ESPERANTISTO”,  
kiu diversnuance kaj riĉe proksimigas la 

kulturon de tiu ĉi fora lando. Jen per prezento 
de la materia kulturmonumento de tiu ĉi 

lando, granda turisma atrakciaĵo devenanta el 
la 10-a jarcento Bam-Citadelo, la plej granda 

adoba kontruaĵo en la mondo, kalkulita de 
UNESCO al la universala kulturheredaĵo…”      

   Radio Polonia, Barbara Pietrzak. 
 
 

IRANA ESPERANTISTO estas internacia kultura 
sezon-magazino sendependa. Legante ĝin vi 
povas: 

Konatiĝi kaj kun plej grandaj antikvaj persaj 
poetoj/mistikuloj ... 

Sciiĝi pri gravaj eventoj en Irano, ekz-e en la 5a n-
ro estis pli ol dek paĝoj pri Ŝirin Ebadi, 
NobelPacPremiito en 2003. 

Lerni pri plej allogaj vidindaj lokoj (historiaj); ĝis 
nun … 

IRANA ESPERANTISTO aperas ĉiu-sezone sur 
56 paĝoj, ĝi estas 29cmx20.5cm, kun koloraj 
kovrilpaĝoj, ISSN 1728-6174. 
 Pliaj informoj pri la magazino, kune kun 
enhavtabelo alireblas en: 
http://eo.wikipedia.org/wiki/Irana_Esperantisto  
Jen informfontoj pri la magazino en la persa:  
http://www.sabzandishan/com ,  
http://www.magiran.com/subscription.asp?
mgID=2899  
 
Interesita? Jen la Abon-informoj: 
Jara abontarifo por internacia samideanaro: 
Orienta Eŭropo, Azio, Afriko, Sudameriko: 
15 Eŭroj. 
Okcidenta Eŭropo: 20 Eŭroj. 
Nordameriko, Japanio, Koreio, Oceanio:  
 25 Eŭroj. 
Vi povas pagi la abonkotizon aŭ/kaj subten-
sumon al UEA, kodo: ires-u 

. 

 
 

Abonilo 
Nomo:                                           Familia Nomo:                              Aĝo:                 De numero:             
Ĝis numero: 
Adreso: 
 
Poŝt-kodo:       Telefono:     E-poŝto: 
 
 
Sendu la abonilon al la adreso, P.O.Kesto 17765-184, Tehrano, Irano. 

E-poŝto: info@sabzandishan.com 
Bonan legadon, 

         Irana Esperantisto 

Perantoj de 
 IRANA ESPERANTISTO  

Belgio: 
FEL 
Frankrijklei 140, B-2000 Antwerpen 
 
POLLANDO: 
Stanislaw Ŝmigielski 
Ul. Krasickiego 12/6 
PL-47-206 Kedzierzyn-Kozle 
 
USONO: 
Joel Brozovsky 
Esperanto-Ligo por Norda Ameriko 
1257 Hollis St 
Emeryville CA 94608-2514, Usono 
Por eventualaj legantoj en Usono: por la jaro 
2004, la revuo "Irana Esperantisto" estas 
abonebla pere de la abonservo de ELNA (PO 
Box 1129, El Cerrito CA 94530, tel +1 510 653 
0998, retadreso: elna@esperanto-usa.org, 
ttt-ejo: http://www.esperanto-usa.org  kaj iru al 
"Books & Other Materials" kaj poste al 
"Subscriptions"). 
 
Tutmonde: 
Universala Esperanto-Asocio 
Niewe Binnenweg 176, NL-3015 B J 
Rotterdam, Nederlando 
 

Perantoj estas serĉataj en aliaj landoj! 
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 بخش اسپرانتوي اين شمارهبخش اسپرانتوي اين شمارهمعرفي مطالب 

 
 احمدرضا احمدي شاعر سينماگرا

ي احـمـدرضـا       بخش اسپرانتوي اين شماره  ويژه
احمدي شاعر معاصر كشورمان است، كه شـامـل     

هايي از شـعـرهـاي او       مروري بر آثار وي و نمونه
اين مقاله كاري از احمدرضا مـمـدوحـي    .  باشد مي

 .همكار ثابت و يار ديرين مجله است
 
 
 

هفت شعر اصيل از اسد محبوب براي 
 احمدرضا احمدي 

 
 
 
 
 
 
 

 به كي تلفن كنم؟
ي احمد طالبي نژاد منتقد ادبي بـا شـاعـر       مصاحبه

 -ي فرهنگي نامه نامدار احمدرضا احمدي كه در ماه
ي شـيـمـا       هنري هفت منتشر شده است با ترجمه

 .باستاني
 
 

 
 هايي از گلستان سعدي گزيده

هاي قبل بخشي از  در اين شماره نيز همچون شماره
ي كيهان صيادپور تـقـديـم     گلستان سعدي با ترجمه

 .شود خوانندگان مي
 
 
 
 
 

 كنگاور، شهر معبد آناهيتا
به معرفي شهر  -اسپرانتودان كنگاوري -علي كوثري

پردازد و با تـوضـيـحـات      خود براي اسپرانتودانان مي
جامعي كه در اين مقـالـه داده اسـت، اشـتـيـاق             

انگيزانـد   مندان به مكان هاي تاريخي را برمي عالقه
 .كه از اين شهر نيز ديدن كنند

 
 
 

 ي تنهاي من نيمه
 فهمي . ي م داستاني از سونا نجاتي با ترجمه

 .زينت بخش داستان ايراني اين شماره است
  

 :خوانيد ي آينده مي در شماره 
  نظمِ نوينِ زبانيِ جهان •

 كلود پيرون با روزنامه ايتاليايي  مصاحبه
 گذشته، حال، آينده: اسپرانتو در آسيا •

 گزارشي از وضعيت اسپرانتو در قاره كهن
 هاي فارسي   ظهور نسل اينترنتي اسپرانتوانان و اسپرانتو در وبالگ •
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 به نام خداوند جان و خرد 
 
 
 

 و اسپرانتو يفارس  ي ي دو زبانهفرهنگـ پژوهشي  ي هنام فصل
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 ويندوز و لينوكس زبان

المللي اسپرانتو برابرخواه است، در اين باره جاي هـيـچ      جنبش بين 
 . دهد ترديدي نيست، اين را تاريخ و كارنامه آن نشان مي

شامل هـمـگـان اسـت         ”  همه“ است و اين ”  همه“ اسپرانتو براي  
رسد كه اسپـرانـتـودانـان از        به نظر مي.   اي هيچ تعريف محدود كننده بي

ي برابري زباني را بلنـدتـر و      معدود گروه هايي هستند كه پرسش درباره
ي    پرسند و نسبت به تهديد زبان و فرهنگ بومي در گسـتـره     بلندتر مي

دهند هر چنـد،   جهاني به همگان هشدار داده و  از خود واكنش نشان مي
شنوند و هشدار آنان را پاسخـي در     هايي كه بايد بشنوند هنوز نمي گوش

در اين باره قضاوت خواهد كـرد    ”  تاريخ“ ، ” زمان“ خور نيست اما در گذر 
ي حفظ زيست بوم فرهنگي را داشته و دارنـد، در     كه چه كساني دغدغه

انـد و       كه خواهان ارتباطي برابر با ديگران در مناسبات فراملي بوده حالي
 . هستند

هـاي     كدامين كارشناس فرهنگي است كه تاثير فراگيري زبـان 
ملي و رسوخ فرهنگ آنان را از مجراي آموزش زبان تاييـد نـكـنـد در         

اگر بخواهيم مـثـالـي      .  شود”  بومي“ تواند  كه اسپرانتو از هر نظر مي حالي
هاي ملي همچون سيستم عامل ويندوز هستند كـه كـامـال         بزنيم زبان

قرار دارد  و اسپرانتو همچون سيستم عامـل  ”  انحصاري و تحت مالكيت“ 
. اسـت ”  كننده غير انحصاري و متعلق به استفاده“ لينوكس است كه كامال 
” انحـصـار نـامـحـدود       “ المللي براي خلع يد از  جنبشي كه در سطح بين

سيستم عامل ويندوز به راه افتاد، سرانجامش به سيستمـي هـمـگـانـي        
انجاميد كه به همگان با توجه به توانايي خود، امكانِ استفـاده از آن را        

ي سيستـم عـامـل و         بومي سازي در زمينه“ كند، يعني نوعي  هموار مي
دهند از بسته تر و تمـيـز و      ، هر چند هنوز بسياري ترجيح مي” افزارها نرم

حال پـرسـش ايـن      .  ” تا بعدا چه پيش آيد“ ي ويندوز استفاده كنند  آماده
چه هنگامي ضـرورت خـود را بـر          ”  لينوكس زبان و فرهنگ“ است كه 

  همگان آشكار خواهد كرد؟
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 دنياي پس از اسپرانتو

 
 

. ل.  المللي اسپرانتو، دكـتـر ل     گشت تولد خالق زبان بين مناسبت سال راني احمدرضا ممدوحي به متـــن سخن
 و روز جهانيِ كتاب اسپرانتو) 1859-1917(زامنهوف 

 اهميت زبان و ويتگنشتاين

ي جوان كـتـاب    ، نويسنده) 1979-( گـــرِگوري بِرگمن  
ــد      ــديـ  The little book of bathroom) 2004( جـ

philosophy    بـا  ( ”  كتاب كوچك فلسفه“ كه در ايران با نام
منتـشـر شـده      )  ي كيوان قباديان و توسط نشر اختران ترجمه

است، در اين كتابِ موجز فلسفه، هنگامي كه به ويتگنشتايـن  
 :گويد پردازد، مي مي

العاده است، زيرا براي علم فقـط يـك      نفوذ ويتگنشتاين فوق“ 
اي كـه   گونه توجه به كاربرد زبان به:  ي مشروع قائل بود وظيفه

از معضالت فلسفيِ ناشي از كاربرد نادرست كلمات اجـتـنـاب    
 .”شود

-1970( ويتگنشتاين، كه از شاگردان برتـرانـد راسـل         
ي    دان انگليسي بود، بنابـر گـفـتـه       فيلسوف و رياضي)  1872

وي .  ي فلسفيِ قرن بيستم را متـحـول كـرد      بسياري، انديشه
ي اهميت زبان بسيار صحبت كرده است، ازجـملـه در        درباره

 :ي بين واقعيت و زبان گفته است كه مورد رابطه

توانيم  اند كه مي ها بـه ايــن اعــتبار واقـعيت ي واقعيت همه“ 
تـنـاظــــر     . ( ” ها حرف بزنيم و تصويرشان كنيـم  ي آن درباره
 )ي واقعيت، انديشه در ذهن انسان و زبان گانه سه

چنين در مورد قـــــدرت و رسا بودن زبان در تبيين  هم 
 :مطالب و مسائل گفته است كه

 .”توان بر زبان جاري ساخت وضوح مي هر چيزِ گفتني را، به“
طـور كـه سـهـراب          در نظر ويتگنشتاين ـ شايد همان 

واژه بايد خود باد، واژه بايد خود بـاران  “ :  است سپهري نيز گفته
 :زعمِ او ـ كلمه خود معني است، چرا كه به. ”باشد

اگر راست باشد كه كلمات معني دارند، پس چرا كلـمـات را     “ 
 . ”داريم؟ شان را نگه نمي اندازيم و معني دور نمي

 
 لزوم تغيير استراتژي

متوليان و متصديان امرِ زبان در جهان ـ كـه الـبـتـه          
شود ـ تاكنون موفـق   ناخواه شامل ما اسپرانتودانان نيز مي خواه

علت اين امر شـايـد   .  اند به تغيير اساسيِ اين نظمِ اشتباه نشده

 مقدمه
 خواري و مستي ره و رسمِ دگري داشت مي    نظري داشت خانه اگر ساقيِ صاحب مي

تـعـبـيـر     .  داند مي”  نظر ساقيِ صاحب“ را نبود  خواريِ موجود راضي نبوده و علت آن مي”  ره و رسم“ رسد كه شاعر  از   نظر مي به 
اسپرانتيستيِ اين شـعـر، شايـد اين باشـد كه نظم زبانيِ مـوجـود در دنيا، نظمي صحيح و كـارآمـد نيست، و عـلـت آن، فـقـدان           

و اين در حالي است كه اهميت زبـان  .  كنند هاي درست و كارا براي ترويج اسپرانتو در دنيا استفاده هايي است، كه از روش اسپرانتيست
عنوان مثــال،  كه به براي انسان ـ چه در ارتباط او با ديگران و چه در ارتباط او حتي با خودش ـ بسيار بنيادي و كليدي است، تا جايي

 :، فيلسوف اتريشي ـ انگليسي)1889-1951(ي لودويگ ويتگنشتاين  بنابر گفته
هاي  ي دنياي اكثريت قاطع انسان و اين واقعاً باعث تأسف است كه محدوده  . ” هاي زبان من، مرزهاي دنياي من است محدوده“  
 !هاي قومي ـ و يا حداكثر مليِ ـ ايشان است ي سوم، هنوز مرزهاي محدود زبان هزاره

 



 1385تابستان / بهار   16/15شماره      

4 

 

  N-ro: 15/16 printempo/somero 2006 

A
rtikolo / مقاله 

هاي افـراطـي    نگري در غرق شدن ايشان در جزئيات و يا جزء 53
بوده است، كه البته شايد وجود و گذراندن آن براي پيشـرفـت   

رسد  نظر مي اما اكنون به.  است تكنيكي در اين زمينه الزم بوده
ود نسبي، احتياج بـه يـك     ـــكه براي فرار از اين ورطه و رك

هاي  نگري و دگرنگريِ بنيادي وجود دارد تا فرايِ پيشرفت كل
گـيـري      هاي جديدي بهـره  دست آمده، از تاكتيك تكنيكي به

و شايد هنگام آن نيز فرا رسيده باشد تا در اسـتـراتـژيِ      .  شود
 . برد زبان اسپرانتو هم تجديد نظر كنيم پيش

 
 ابداعات اوليه و ابداعات تركيبي

رسد اكثريت    نظر مي   كنيم كه به    ما در عصري زندگي مي     
آوري   ي فن   اختراعات و ابداعات اساسي يا اوليه ـ چه در زمينه         

ي دانش و علوم ـ انجام شده است،           و فرآوري و چه در زمينه     
آوردها، تنها    ها و دست    هاست كه اكثر نوآوري      چرا كه مدت  

بنابر .  است  هاي قبلي بوده    ي جديدي از يافته     تركيب يا آرايه  
اين، اختراعات و ابداعات كنوني ـ و احتماالً آينده نيز ـ اكثراً              

ي كاربرد    از ادغام و تركيبِ اختراعات و ابداعات قبلي و نحوه          
 .آيد وجود مي ها، به جديدي از آن

برِ   آوري، فرد   ي فـــــــــن   عنوان نمونه در زمينه      به 
  گوِيس)Segway human transporter(     كـــه در

 Dean(ي سوم ميالدي توسط دين كامن            ابتداي هـزاره 
Kamen(  ،       نظر حمل    مخترع آمريكايي ابداع شد، و از نقطه

محيطي ـ مــانند     ونقل، شهرسازي و رعايت مسائل زيست       
C5     لُرد كاليو سينكلر    1985ابداع سال)Clive Sinclair( ،

اي را    هاي تازه   مخترع انگليسي ـ بسيار قابل توجه است و افق        
ها، ازجمله    در برابر ديدگان طراحان در بسياري از زمينه            

گشايد؛ و يا راديوي كوكي،       ريزي و طراحي شهري مي      برنامه
هاي پايانيِ قرن بيستم ابداع شد و عنوان اختراع            كه در سال  

تواند به    راحتي مي   ي آن به    سال را نيز از آن خود كرد ـ و ايده         
تلفن همراه و كامپيوترهاي همراه كوكي نيز بيانجامد ـ فقط            

: گذشته    آوري  آوردهاي علمي و فن      تركيبي است از دست    
هاي قابل شارژ،      گرهاي گوناگون، باطري     ژيروسكوپ، حس 

 ... .كوك، دينام يا ژنراتور، و 

عنوان   توان به   ي علوم نظري و دانش نيز مي         در زمينه  
كه در اواخر قرن نوزدهم       ”  داروينيسم اجتماعي “مثال به    

، يكي  )1820-1903(توسط دانشمنداني مانند هربرت اسپنسر      
دهي شد، و يا        شناسي، سامان   گذاران علم جامعه     از بنيان 

كاو، نويسنده،    ، روان )1941-(نظريات خانم جوليا كريستوا       
گاه پاريس، كه        شناسيِ دانش     تئورسين و استاد زبان       

االصل و فرانسوي است، اشاره كرد كه با تعبير و                 بلغاري
-1882(ها و نظريات چارلز داروين          تركيب جديدي از ايده    

شناسيِ    ، و زبان    )1856-1939(، زيگموند فرويد       )1809
 .وجود آمده است ساختارگرا به

 در مورد اسپرانتو چطور؟
المللي و اسپرانتو     ي مشكل زبان بين      بنابراين در زمينه   

خواهيد يك كشتي بسازيد، افراد  اگر مي“ 
كنند، كار را     را فرا نخوانيد تا چوب جمع

بين ايشان تقسيم كنيد و بـه ايشـان         
جاي ايـن   به.  كار كنند دستور دهيد كه چه

كارها، به ايشان عشـق ورزيــدن بـه        
انتـهـا را آمـوزش         دريـاي وسيع و بي

 .”دهيد

-آگاه اتريشي لودويگ ويتگنشتاين، فيلسوف زبان
هاي زبان من، مرزهاي دنياي من  محدوده“: انگليسي

 ”است
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نيز، احتماالً ما احتياجي به ابداع يا اختراعِ اصليِ جديدي               
نداريم، چرا كه اسپرانتو ـ و چندين هزار زبان ديگر ـ تا                  

كه در اين زمينه به آن احتياج         چيزي.  امروز ساخته شده است     به
هاي   داريم، تركيب صحيح و كارآمدي است از فنون و آگاهي          

برد علم و آگاهي در اين زمينه كه به               موجود، براي پيش   
ديگري ـ بيانجامد   ”  آنتوي“شدن زبان اسپرانتو ـ يا هر         جهاني

هاي ديگري كه     يا تمامي زبان  ”  يورال“،  ”يوروپانتو“اشاره به   (
با الهام يا بر اساس زبان اسپرانتو ساخته شده، يا پيشنهاد شده            

 ).تا ساخته شود
كارگيريِ زبان اسپرانتو در كامپيوترها و اينترنت،         مثالً به  

برد   سزايي در پيش    يكي از تركيباتي بوده است، كه تاثير به         
برد   ي خود قادر به پيش      نوبه  زبان اسپرانتو داشته است ـ و به       

غيرقابل تصور كاربرد كامپيوترها و اينترنت در سراسر جهان           
تاكنون تلويزيون و سينما در حد بسيار كمي به اين              .  است

برداري قرار گرفته است ـ هرچند كه همين           منظور مورد بهره  
مقدار نيز، تأثير خوبي براي معرفي و وجهه اسپرانتو داشته              

اي از پتانسيل بسيار زيادي        راديو و تلويزيون ماهواره    .  است
كارگيريِ زبان اسپرانتو     براي كمك به شناساندن، آموزش و به      

تواند   اي مي   العاده  طور كه اسپرانتو نيز نقش فوق       دارند ـ همان  
ها در سراسر     تر از آن    المللي  تر و بين    ي هرچه بيش    در استفاده 

برد   ها مربوط به تكنيك پيش      اما، تماميِ اين  .  دنيا داشته باشد  
اسپرانتو است، چيزي كه در مقياس تاكتيك و استراتژي بايد           

 .تري برخوردار باشد مد نظر قرار گيرد نيز شايد از اهميت بيش
 

 عشق به دريا و ايجاد تشنگي
، نويسـنـده و     ) 1900-1944( آنتوان سنت دو اگزوپري  

كوچولو، كه كـتـاب قـرن       خلبان فرانسوي، خالق كتاب شازده
 :گويد شناخته شده است، مي

خواهيد يك كشتي بسازيد، افراد را فرا نخوانيـد   اگر مي“  
كنند، كار را بين ايشان تقسيم كنيد و به ايشـان     تا چوب جمع

جاي اين كارهـا، بـه ايشـان         به.  كار كنند دستور دهيد كه چه
 .”انتها را آموزش دهيد عشق ورزيدن به درياي وسيع و بي

ي اگزوپري  و عارفانه  چه بخواهيم اين پند حكيمانه ن چنا 
الملليِ اسپرانتو در سطح  برد زبان بين را در مورد چگونگيِ پيش

جاي غرق شدن در تبيين و انتقـال   كار ببنديم، بايد به جهان به
ي    هاي اعجازآورِ زبان اسپرانتـو و نـحـوه        جزئيات و ويژگي

ترِ آن، مردم دنيا را از جهاني آگاه كنيم كه  آموزش هرچه بيش

گيـر وجـود      الملليِ فرا در آن مشكل زبان مشترك يا زبان بين
عنوان مثال، براي هيـج اروپـايـي يـا          چرا كه هنوز، به.  ندارد

امريكايي هم ـ كه شايد نسبت به ديگر ساكنان اين كـره از      
مـنـد    ي زبان و ارتباطات بهره تري در زمينه هاي بيش پيشرفت

شده باشند ـ قابل تصور نيست كه پس از پياده شدن در پكن، 
تهران يا مسكو بتوانند با تماميِ اقشار مختلف محليِ مردم، از   

جـويـان و        راننده تاكسي گرفته تا مردم كوچه و بازار و دانش
هاي گوناگون ـ و نه فقط در حـد     راحتي و در زمينه اساتيد، به

اكنون كار مـا    .  پرسيِ ساده ـ صحبت كنند يك سالم و احوال
ها شايد اين باشد كه چنين رويايي را براي مـردم     اسپرانتيست

جهان به تصوير درآوريم، تصويري باورپذير و مـلـمـوس و          
گيري از كتاب، مجله، فيلم، تاتر، اينترنـت   با بهره:  يافتني دست

هرترتيبـي كـه      عبارت ديگر ما بايد به به.  ي ديگر يا هر رسانه
تصوير كشيـم   خوبي به را به”  دنياي پس از اسپرانتو“ توانيم،  مي
 . را به تماميِ مردم جهان نشان دهيم و آن

 دنياي پس از اسپرانتو
در دنياي پس از اسپرانتو، امور كليدي و حـيـاتـي در           

زندگانيِ هر فرد يا جامعه، از بهبود، سهولت و عدالت فراوانـي  
مند خواهد بود، اموري چون آموزش زبان بـيـگـانـه يـا         بهره

هاي كـاري،   ي مطلوب، فرصت ، تحصيل در رشته” المللي بين“ 
مندي از محصوالت گوناگون هـنـري      ازدواج، مسافرت، بهره

عـنـوان مـثـال،        به.  ، تفريح و غيره) مانند ادبيات، فيلم و تĤتر( 
ـ كه در حـال      ” المللي بين“ فراگيريِ زبان بيگانه يا 

حاضر تنها براي گروه اندكي از نخبگان مـيـسـر      
اي    ايِ ويـژه      است كه از امكانات مالي يا طبـقـه  

برخوردارند ـ در دنياي پس از اسپـرانـتـو، بـراي       
سان ممكـن   اي يك گونه هاي جهان به تمامي انسان

هاي تحصيلي، كاري يا حتـي   امكانات و فرصت . خواهد بود
اي بـه     تـــفريحي نـيـز، كه اكنون بستگي زياد و غيرعادالنه

ابتدا بايد انديشه و آرزو بـراي امـري         
وجود آيد و پرورانده شود؛ پس از آن،      به

تنها همين آرزو و خواست، انـگـيـزه و        
 .اسباب تحقق بخشيدن به آن خواهد شد
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اي دارد، كه فراگيري آن براي اكـثـريـت       دانستن زبان بيگانه
پذير نيست، در دنياي پس از اسپرانتو براي هـمـه    مردم امكان

 .اندازه و عادالنه خواهد بود يك به
ترين نمودگاه دنياي پس از اسپرانتو، در حال  شايد بزرگ 

بنـابـر ايـن،      .  باشد)  UK(هاي جهانيِ اسپرانتو  حاضر همايش
آميزِ حاكم  توانيم جوِ تفاهم جا كه مي عنوان نمونه، بايد تا آن به

ها را به مردم جهان نشان دهيم تا ببيننـد كـه      بر اين همايش
ها كشور گوناگـون و     يك قرن است كه چندين هزار نفر از ده

آيند و در ايجاد تفهيم و تفاهم بـيـن    زبان مختلف گرد هم مي
 .ترين مشكلي ندارند خود كوچك

خاطـر   ي اروپا، كه به عنوان مثال، در ارتباط با اتحاديه به 
برد، و  سر مي فقدان زبان مشترك واحد در رنج و خرج بسيار به

عالئمي از گرايش آن به اسپرانتو نيز ديده شده است، براي از 
كارگـيـريِ    گيرندگان ايشان در به بين بردن ترديدهاي تصميم

انديشانِ  طرف اسپرانتو، كافي است كه هم المللي و بي زبان بين
اروپائيِ ما حداكثر مساعيِ خود را در دعوت و فـراخـوانـدن        
ايشان به همايش جهاني اسپرانتو انـجـام دهـنـد تـا ايـن             

هـاي خـود تـفـاهـم             ها و گـوش  گيرندگان با چشم تصميم
ترين نـژادهـا و        الـمـللي را در عمل و در  بين متفاوت بـيـن
گـاه بـراي ايشـان ديـگـر               آن.  هاي دنيا تجربه كننـد  زبان

گـيـري از زبـان           ترين شك و ترديدي در مورد بهره كوچك
ي    عنوان زبان مشترك كشورهاي عضو اتـحـاديـه    اسپرانتو به

 .اروپا باقي نخواهد ماند
هنگامي كه ما اسپرانتودانان توانستيم به آحاد مختلف           

ي چنين دنياي رويايي را بچشانيم،         مردم جهان طعم و مزه     
يابي به اين     ديگر اين خود مردم خواهند بود كه براي دست          

روياي زيباي بشريت از انجام هيج عمل و ابتكاري كوتاهي            
نخواهند كرد، و پس از يافتن اسپرانتو، براي آشنايي و                  
فراگيريِ آن، خود ايشان به دنبال ما خواهند گشت تا بتوانند با            

را بياموزند و از آن استفاده          تر آشنا شوند، آن      اسپرانتو بيش 
ها   طور كه موالنا نيز قرن       عبارت ديگر، همان    يعني به .  كنند

 : پيش از اگزوپري گفته
 دست، آب كم جو، تشنگي آور به

 .ات از باال و پست تا بجوشد آب
به مردم، تشنگي    )  اسپرانتو(جاي دادنِ آب        يعني به  

را در ايشان   )  هاي جهان   ي انسان   آرزوي ارتباط يافتن با همه    (

وجود آوريم و دامن بزنيم، چرا كه با داشتنِ تشنگي، خود                به
 .هرطريقي كه باشد، آب را خواهند يافت ايشان به 

ي پس از ايجاد اين آرزو و خواست و              احتماالً مرحله  
تشنگي، ترغيب و تشجيع مردم به جستجو و طي طريق در              

طور كه در فرهنگ       جهت آرمانِ آرزوييِ ايشان است؛ همان       
 Don’t give up your dreamsحق بر     غــــــــرب به 

تكيه شده و ما نيز در فرهنگ        )  تان را كنار نگذاريد     روياهاي( 
عنوان   شرقيِ خود معتقد به اولويت انديشه و آرزو هستيم، و به          

 :گونه كه باز حضرت موالنا فرموده مثال، همان
 جا برد، گه تورا آن ات جايي رود، وآن انديشه

 .زانديشه بگذر چون قضا پيشانه شو، پيشانه شو
وجود آيـد و     يعني ابتدا بايد انديشه و آرزو براي امري به 

پرورانده شود؛ پس از آن، تنها همين آرزو و خواست، انگيزه و   
تـا  عنوان مثال،    به.  اسباب تحقق بخشيدن به آن خواهد شد

انديشه و تصور آزادي يا دموكراسي بـراي مـردم     
تعريف و تبيين نشده باشد، ايشـان در جـهـت          

يابي به آن كاري نخواهند كرد، اما پـس از       دست
اين مفاهيم، از انجـام هـر     )  هاي خوبي( آشنايي با 

 .تالشي در رسيدن به آن كوتاهي نخواهند كرد
 

 ها كه عشق آسان نمود اول، ولي افتاد مشكل
ي حافظ، عشق در ابتدا بايد         به تعبير ديگر، طبق گفته      

سهل و آسان بنمايد تا انسان را مجذوبِ خود سازد، و پس از              
ي ايجاد شده در ابتدا، فائق آمدن بر هر              ياريِ جذبه   آن، به 

چنين   هم.  آساني ممكن خواهد بود      آيد، به   مشكلي كه پيش  
بنابر غزل زيباي ديگر حافظ، محبوب براي افكندن آتش              

تا كل وجود   ”  دهد  زلفي بر باد مي   “عشق به جان انسان تنها       
ناز /  زلف بر باد مده، تا ندهي بر بادم        (”  بر باد دهد  “انسان را   

يعني فقط با ايجاد شيفتگي و        ).  بنياد مكن، تا نكَني بنيادم     
تشنگي، انسان كامالً مجذوب شده و به دنبال محبوب و               

گويد، فقط با     كه عطار نيز مي     يا چنان .  رود  ي خود مي    خواسته
افكندن عشق و آرزو بر دل شيخ پير صنعان، دختركي ترسا              

شود تا او را كه عمري با زهد و آبرو زيسته، به هرجا                قادر مي 
كه مايل است بكشاند و انجام هر كاري را از او بخواهد ـ                 

 !حتي كشاندن او به كنيسه و بستن زنار
ما نيز بايد ابتدا ـ و شايد حتي فقط ـ عشق به ارتباط                 
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هاي جهان را بر مردم بنمايانيم، و آنان           يافتن با تماميِ انسان   
ي اين ايده و آرزو كنيم، چرا كه با وجود اين             را عاشق و شيفته   

هاي سرِ راه فايق      عشق و طلب، خود ايشان بر تماميِ مشكل        
: هاي جهان   عشق به تفاهم كامل با تماميِ انسان      .  خواهند آمد 

اين رويا كه هر كسي در هر جاي جهان بتواند تماميِ                   
هاي اينترنتي دنيا را       ها و سايت     ها، كتاب   ها، روزنامه   مجله

هاي تلويزيونيِ گيتي را ببيند و به تماميِ          يِ برنامه   بخواند، همه 
هاي راديويي جهان گوش فرا دهد و هنگام مسافرت            ايستگاه

جا   ي آن   راحتي بتواند با سكنه     ي زمين به    به هر نقطه از كره     
ي نقاط زمين به      همه بتوانند در همه   .  ارتباط كامل برقرار سازد   

تحصيل و كار بپردازند و با هر قوم و نژاد كه بخواهند،                   
بياميزند ـ اين است روياي زيبايي كه به دكتر زامنهوف چنان            

ي كامل تماميِ عمر و        اي داد كه با عشق و عالقه          انگيزه
برد زبان مشترك     وجود آوردن و پيش     تالش خود را براي به     

و اكنون نيز همين رويا بايد به         .  جهانيِ اسپرانتو صرف كند    
المللي   ها عطش ارتباط برقرار كردن و تفاهم بين         تماميِ انسان 

طرف   المللي و بي     سوي زبان بين     را ببخشد و آنان را به        
 .اسپرانتو، اين سترگ عمرآورد دكتر زامنهوف، جذب كند

 
 تبديل جهل مركب به جهل ساده: كار ما
كه جهل، مركب است ـ يعني مشكلي وجـود   تا هنگامي 

دارد، و آگاهي از وجود اين مشكل، موجود نيسـت ــ هـيـچ         
عنوان مـثـال،      به.  توان متصور بود اميدي براي رفع آن را نمي

احتماالً كوررنگي يا دالتونيسم براي هزاران سـال در بـيـن          
كه جـان دالـتـون           ها وجود داشته است، ولي تا هنگامي انسان

دان انگليسي ـ كه خـود     دان و فيزيك ، شيمي) 1844-1766( 
كسي  ـ از وجود چنين مشكلي آگاه نشد، هيچ!  نيز كوررنگ بود

 .توانست در جهت بهبود، رفع يا مقابل با آن، كاري بكند نمي
دنيا زبان مشترك جهاني ندارد و از نبود آن در  

رنج است، و در عين حال از وجود خود اين مشكـل  
ي مشـكـل زبـان       يعني در زمينه.  خبر است هم بي

مـا  .  المللي جهل مضاعف يا مركب وجـود دارد    بين
بايد دنيا را از وجود مشكل ارتباطات در جهان آگـاه  
كنيم و سپس در پيِ جستجوهاي خود ايشان، بـه    

حل آن را نـيـز نـابـغـه و               ها بگوييم كه راه آن
دوست بزرگي بيش از يك قرن پـيـش و        انسان

 .هم با جزئيات كامل ارائه كرده است آن
اگر ما بتوانيم اين نوع جهل مركب را به جهل سـاده ـ     

يعني وجود مشكل، و آگاهي از وجود آن ـ تبديل كنيم، ديگـر  
براي حل مشكل تنها نخواهيم بود و خود مردم براي حل آن   

پا خواهند ايستاد، و ما را خواهند جست، و اگر ما و اسپرانتـو   به
را نبينند ـ يا نخواهند ببينند ـ اسپرانتو را خود از نو خـواهـنـد    

كـه  ”  يورال“ يا ” يوروپانتو“مانند پيشنهاد آفرينش زبان . (آفريد
ي اروپا مـطـرح    ي پارلمان انگلستان در اتحاديه توسط نماينده

 ).شده است
: انديشان عزيز در سراسر جـهـان   ي آخر به هم و توصيه 

تر ـ و زيباتر ـ از موفقيت جهانيِ نـهـضـت مـا و          شايد مهم
اسپرانتو، اشتياق و آرزوي امروزِ ما براي اتفاق افتادنِ اين امـر  

چيـزي كـه      مبارك است، يعني تصديقي ديگر بر تقريباً همان
 :ها پيش گفت سال) 1902-1963(ناظم حكمت 

زبان جهاني خواهد )  زودي به( دانم كه اسپرانتو  من نمي“  
براي :  قدر هم مهم نيست نظر من اين مسئله آن شد يا نه، و به

ي    نظر من مسئله به.  انجام اين امـــر، زمان زيادي وجود دارد
هايي وجود دارند كه بـراي   اكنون انسان مهم اين است كه هم

ي من به  توصيه.  اند ي زبان اسپرانتـو در تالش و مبارزه ايــده
پدر و مادرها اين است كه اسپرانتو را بـه فـرزنـدان خـود             

 .”بياموزيد
-1982) ( آليسا روزنـبـام  ( اي از اين راند  در پايان، جمله 
گـرايـي    االصل آمريكايي و مبدع عين ، فيلسوف روسي) 1905

گرايي كه مبتني بر تثليـث فـردگـرايـي، عـقـل و              يا برون( 
ي  گونه ، كـــه عظمت دكتر زامنهوف را به) داري است سرمايه

 :كند اي تبيين مي تازه
نبرد بـرخـيـزد،       هـر كـس كـه بـراي آينده بـه “ 

 .”كند امـروز در آينده زندگي مي
يعني دكتر زامنهوف در بيش از يـك قـرن          

ي اكثريت مردمان كـنـونـيِ دنـيـا         پيش، در آينده
كرده است و ما پيروان او نيز در آيـنـده      زندگي مي
كنيم، پس به اين اعـتـبـار، مـا و او            زندگي مي

كه هميشه او را در كنار خود  عصريم ـ مگر نه آن هم
كنيم و گفتار و كـردار و پـنـدارش           احساس مي

 !چنان برايمان  جذاب و جديد است؟ هم
 

50 
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Ek 
 نرم افزاري براي كالهك نويسي در اسپرانتو

 
 علي كوثري ـ كنگاور

دانيد در اسپرانتو شش حرف وجود        گونه كه مي    همان 
اين حروف  .  اند  دار معروف   دارد كــه به حروف كالهك      

  ĉ, ĝ, ĥ, ĵ, ŝ, ŭ: عبارتند از
هاي تايپ و      تا همين چند سال اخير چون ماشين          

شد كه    ها بود توصيه مي     كامپيوترها فاقد امكان نگارش آن    
استفاده كنيد كه     ^و يا از      hيا    xجاي اين حروف از        به

دلخواه استفاده كرده و حتي به ميل خود آن را              افراد نيز به  
دار قرار داده و خالصه نظم        در اول يا آخر حروف كالهك     

اما ديگر اين    .  ثابت و معيني در اين مورد وجود نداشت          
مشكل رفع گرديده و با نرم افزارهاي ساده و رايگاني كه             

دار را تايپ     راحتي حروف كالهك    توانيد به   وجود آمده مي    به
 (Keyman)ها    ي هشتم با يكي از آن       در شماره .  نماييد

افزاري جديد، قوي و ساده       اينك به معرفي نرم   .  آشنا شديد 
 .با توضيح كامل مي پردازيم

ابتدا در مرورگر خود آدرس زير را تايپ نموده تا وارد               -1
 .شويد EKسايت 

http://www.esperanto.mv.ru/Ek/index.html 
همان گونه كه در تصوير مي بينيد در اين سايت در             

ها   هايي وجود دارد كه با كليك بر آن           سمت راست لينك  
البته در اين   .  اي از برنامه را دانلود نماييد        توانيد نسخه   مي

هاي برنامه قرار داده شده است كه           ي نسخه   سايت همه 
خب طبيعي است كه بهتر است جديدترين نسخه را دانلود           

 .نماييد و نيازي به نسخه هاي قديمي نيست
ژانويه   21و مربوط به      35ي    جديدترين نسخه شماره   
 1  -  33ترين نسخه نيز نگارش      باشد و قديمي    مي  2005

همراه با هر نگارش       .  99سپتامبر      6است مربوط به    
ها وجود دارد كه در صورت تمايل            اي از قلم     مجموعه
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توانيد ان ها را هم دانلود و نصب            مي
البته براي باز نمودن آن به         .  نماييد
 .نياز داريد Win rarي  برنامه

 35كه تا به االن       (براي دانلود جديدترين نگارش         -2 
 .باشد بر روي اين لينك كليك نماييد مي

Instalilo: ek35inst.exe[110949 bajroj] 
افزار را در آن نصب كرده برويد و          حال به مكاني كه نرم      -4

 .براي نصب بر روي آن كليك نماييد

براي ادامه  .  شود  ي نصب به زبان اسپرانتو باز مي        صفحه  -5
فرض براي    اگر مكان پيش  .  كليك نماييد   instaluبر روي   

كليك كرده    Foliumuنصب مورد پسند شما نيست بر روي      
 در ضمن با كليك بر روي      .  و مكان مناسب را انتخاب نماييد     

Abolu توانيد عمليات نصب را متوقف نماييد مي .  
 .گردد بعد از چند لحظه اين صفحه باز مي -6

استفاده   NT/2000/XPكه از ويندوز          در صورتي   
ي كار    ها نداريد و براي ادامه      كنيد نيازي به تغيير گزينه      مي

ي   را فعال نماييد زيرا در اين حالت بايد گزينه          Agordoتب  
Neniu       9ولي اگر از ويندوز     ).  به رنگ آبي  (فعال باشدx/

ME   ي دوم يعني       نماييد، گزينه   استفاده ميBalta    را در
تمام   Instaloحال كار شما در تب      .  حالت انتخاب قرار دهيد   

 . را كليك كنيد Agordoي كار تب  شده و براي ادامه
 .با كليك بر تب مذكور اين صفحه نمايان مي گردد -7

 .ي بهتر وجود دارد در اين بخش تنظيماتي براي استفاده

 Rektaj klavojـ 
بر روي كشوي باز     .  ابتدا مربع كنار آن را تيك بزنيد         

 Simono)  1.  شود  دو گزينه ظاهر مي   .  شونده كليك نماييد  
Pejno            اگر اين گزينه را انتخاب نماييد بايد خودتان دو كليد

به اين  .  را براي نگارش دو حرف باقيمانده انتخاب نماييد          
منظور داخل مربع زير حرف مورد نظر كليك كرده و كليد             

واضح .  مورد نظر خود را بر روي صفحه كليد فشار دهيد             
است بايد كليدي را انتخاب نماييد كه در هنگام تايپ                 

، چ، ج، و مانند      ÷  اسپرانتو كاربردي ندارند، مانند كليد پ،        
در صورت انتخاب اين گزينه       Sergio pokrovskij)  2.  آن

تر نداريد زيرا براي هر يك از حروف           نياز به تنظيمات بيش   
 .دار كليدي مشخص شده است كالهك

ي   در ضمن در صورت انتخاب هر يك از دو گزينه             
توانيد با كليك بر روي مربع زيرِ هر يك از             فوق باز هم مي   

ي خود،    حروف و آبي نمودن آن و فشردن كليد مورد عالقه          

Intereto/اينترنت 
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 .ميل خود تنظيم نماييد جاي كليدها را عوض كرده و به
جاي هر يك از حروف         بعدا با كمي دقت و تمرين به          

 .شويد كالهك دار بر روي صفحه كليد مسلط مي
Prefiksoj ـ 

 Postifiksojـ 
C)بخورد، بعد از حروف       اگر اين گزينه چك مارك   

-S-G-J-H-U)    دار هم دارند، فشردن       كه شكل كالهك
دار شوند    ياعث مي گرددكه حروف مذكور كالهك       Hكليد  

 .و ديگر نيازي به اسفاده از آن شش كليد مخصوص نيست
 

Ripeto de postifikso abolas ĉapiligon 
در صـورت عالمت خوردن اين گزينه، اگر بـعـد از             

(C-S-G-J-H-U)       دو بار كليدH       را فشار دهيد كالهك
 .شود نوشته مي Hحذف شده و بجاي آن 

 

Aŭtomata  aŭ/eŭ 
گردد كه هر     چك مارك خوردن اين گزينه سبب مي        

طور خودكار    را تايپ نماييد به       eيا    aحرف    uگاه بعد از    
بعد از تنظيمات در تب         .   نوشته شود   aŭ/eŭحروف  

Agordo  حاالBone را كليك نماييد. 
 

گردد كه    يك صفحه ي كوچك باز مي       Boneبا كليك     -8
 .آن را تاييد نماييد Boneبا كليك بر روي 

ي دسكتاپ    اجرا شده و در صفحه      Ekحاال ديگر برنامه      -9
 .توانيد آيكون آن را مشاهده نماييد و در نوار وظيفه مي

كنيد   استفاده مي   98توجه نماييد بعد از نصب اگر از ويندوز          
 .افزار فعال گردد اندازي نموده تا نرم بايد رايانه را دوباره راه

 

 
 

افزار مانند شكل زير       در حالت معمولي آيكون نرم        -10
باشد يعني خاموش بوده و براي نگارش حروف           برجسته مي 

دار حتي اگر كليد هاي مربوط را هم فشار دهيد،              كالهك
 .كند همان حروف روي صفحه كليد را تايپ مي

 

 
 
 

براي فعال نمودن آن، روي آيكون نرم افزار در نوار وظيفه            
كليك نماييد تا شكل آن از حالت برجسته به حالت فرو               

 .رفته در آيد
 
 
 

 

توجه داشته باشيد كه    
در هنگام تايپ         
فارسي يا انگليسي      

افزار را در حالت       نرم
برجسته يا خاموش      

قرار دهيد و تنها در صورتي كه مي خواهيد به اسپرانتو                
 .بنويسيد آن را در حالت فرو رفته يا روشن قرار دهيد

 

افزار راست ـ كليك نماييد چهار          اگر بر آيكون نرم      -11
 .گردد گزينه ظاهر  مي

 
-  Aktiva  :          اگر كنار اين گزينه تيك بگذاريد نرم افزار

  .آيد فعال گرديده و به حالت فرو رفته در مي
-  Agordu  :       ي تنظيمات    كليك بر آن شما را به صفحه

 .برد مي
-  Helpu  :        افزار به زبان      با كليك بر آن راهنماي نرم

در ضمن در مراحل     .  اسپرانتو در دسترس شما خواهد بود       
اين راهنما ظاهر     Helpoو يا     F1نصب هم با كليك بر       

 .گردد مي
- Haltu :افزار جهت خروج از نرم 

اميد كه معرفي اين نرم افزار و توضيحات آن مفيد بوده               
    .باشد

 
 

47 
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اولين كتاب خودآموز اسپرانتو به فارسي در سال             
اسپرانتو “توسط بهمن شيداني تاليف شده است كه           1305

نام دارد و هنوز هم با گذشت زمان نسبتا            ”  درس  20در
 .باشد طوالني قابل استفاده و توجه مي

توسط دكتر    1354دومين خودآموز اسپرانتو در سال       
منتشر شده  ”  زبان دوم “ناصرالدين صاحب الزماني به نام       

. است كه حقيقتا كتابي بس ارزشمند و درخور توجه است            
اين كتاب مرجع خوبي براي دستور زبان اسپرانتو است و             

توان يافت كه هنگام        تر اسپرانتودان ايراني را مي         كم
 .نياز بوده است آموزي از مراجعه به اين كتاب بي زبان

سومين كتاب خودآموز جامع اسپرانتو به         
ي ايراني مهندس     فارسي را اسپرانتودان برجسته   

وي كه  .  احمدرضا ممدوحي تاليف كرده است      
طور    هاي نوجواني به       اسپرانتو را از سال      

ي   ها تجربه   خودآموخته فراگرفته است و سال      
تدريس اسپرانتو در سطوح مختلف را از سر            

اينك تجربيات و دانش خود را در             گذرانده است    
آسان ترين زبان   :  المللي اسپرانتو   آموزش زبان بين  “كتاب
مندان به آموزش اسپرانتو      داران و عالقه    تقديم دوست ”  دنيا

بخش اصلي    7صفحه و      624كتاب داراي    .  نموده است 
ي   دوره  3:  كتاب در يك مجلد است        5است، در واقع     

ي فارسي ـ      نامه  ژه  مبتدي، متوسطه و پيشرفته و دو وا         
. اسپرانتو و اسپرانتو ـ فارسي را در خود جاي داده است               

ترين كتاب آموزشي و مرجع دستور        توان گفت كه كامل     مي
زبان اسپرانتويي است كه تاكنون در ايران منتشر شده است          

ي مولف ارجمند نكات      و با تفضيل و دقت درخور شايسته       

 .دستوري اسپرانتو در آن شرح داده شده است
ي نويسنده،    اي عالمانه   صفحه  21گفتار    مقدمه و پيش  

هاي   شرح گزيده و گويايي است از موضوع زبان و ضرورت          
آموزش زبان و معرفي زبان اسپرانتو به عنوان زبان                 

 43ي    بخش مرجع دستوري زبان كه از صفحه       .  المللي  بين
ي كتاب را به خود        صفحه  288شود و در كل        شروع مي 

ترين مراجع دستوري      اختصاص داده است، يكي از كامل       
هاي   نيكويي نكته     باشد و به    زبان اسپرانتو به فارسي مي     

ي اين سطور     اند هر چند نگارنده      دستوري شرح داده شده    
 306داند ـ مثال ص       ايراداتي را بر بعضي موارد آن وارد مي       

شود كه از     جا ـ اما اين باعث نمي       و جدول مطرح شده در آن     
تر آن بود كه       ارزش كار نويسنده كاسته شود و شايسته         

چنين مواردي ـ كه جاي بحث هم دارند ـ در چنين كتاب              
 .شد مرجع و خودآموزي گنجانده نمي

اين بخش از سمت چپ كتاب از           :ي مبتدي   دوره
ي نگارش آن آغاز       با آموزش الفبا و شيوه       10ي    صفحه

استفاده از تصوير به منظور تفهيم مطالب، استفاده         .  شود  مي
نمايي واژگان و نگارش طرز تلفظ، استفاده از              از درشت 

ها و پاسخ نامه از         گذاري به منظور رعايت سيالب        نقطه
 .هاي اين بخش است ويژگي

اين بخش از سمت چپ كتاب از          :ي متوسطه   دوره
در اين بخش متون اسپرانتويي     .  شود  آغاز مي   94ي    صفحه
تري براي    هاي بيش   تري قرار داده شده است و تمرين        بيش
هايي كه مورد استفاده قرار        واژه.  شود  آموزان ارائه مي    زبان
هايي پركاربرد در ارتباطات روزمره هستند و          اند، واژه   گرفته

كردن   مطالب انتخاب شده نيز آگاهانه در خدمت توانمند          
 .آموز است زبان

46 

 نقد و معرفي كتاب 
 :آموزش زبان بين المللي اسپرانتو

 ترين زبان دنيا آسان 

 محمدرضا ترابي
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اين بخش از سمت چپ كتاب و از        :  ي پيشرفته   دوره
در اين بخش با ادبيات و        .  شود  آغاز مي   138ي    صفحه

درآمد خوبي براي     شويم و پيش    فرهنگ اسپرانتو آشنا مي    
 .ي اسپرانتو است ورود به ادبيات گسترده

ي اسپرانتو ـ فارسي ـ اسپرانتو كه         ي دوسويه   نامه  واژه
هاي   ي واژه   ي همه   شود دربردارنده   صفحه مي   75شامل  

آموز در    نامه زبان   استفاده شده در كتاب است با اين واژه          
نياز از مراجعه به كتاب ديگري است و            مرحله نخست بي  

 !خودآموز در واقع قائم به ذات خود است
بودن آن است       شود به كتاب گرفت حجيم      ايرادي كه مي  

چندان خوب آن باعث كوتاه بودن عمر مفيد          كه صحافي نه  
شد آن را به دو        كه حداقل مي    شود و ديگر اين      كتاب مي 

كتاب آموزش درس به درس و دستور زبان اسپرانتو تبديل           
كرد تا چنين مشكلي پيش نيايد، گرچه مزيتي كه اكنون             

 !داشت وجود دارد و آن تجميع كتاب است ديگر وجود نمي
انتشار چنين كتاب گرانقدري جاي سپاس و         

ي آن براي كار بزرگي كه          به نويسنده   .شادماني دارد 
ترديدي نيست كه   گوييم و     انجام داده است تبريك مي    

ي اسپرانتوانان ايراني از اين كتاب          نسل آينده 
 .ها برخواهد چيد توشه

عنوان   انجمن آموزگاران اسپرانتو ايران اين كتاب را به         
هاي اسپرانتو در ايران برگزيده است و          كتاب درسي كالس  

مبناي استاندارد آموزشي خود را بر اين كتاب بنا نهاده               
هاي آموزش اسپرانتو كه زير نظر        اينك در كالس    هم  .  است

  .شود انجمن برپاست از اين كتاب بهره گرفته مي
 

ترين   آسان:  آموزش زبان بين المللي اسپرانتو    :  نام كتاب 
 زبان جهان

 احمدرضا ممدوحي: مولف
 964-504-004-3: شابك

 1384زمستان : تاريخ انتشار
 نسخه 1500: شمارگان

 ريال 45000: قيمت
 624:تعداد صفحات

 انتشارات آرويج: چاپ و نشر
 انجمن اسپرانتو ايران: مركز پخش

 ي  سبزانديشان، موسسه
 انجمن اسپرانتوي ايران 

   
 

مندان و دوستداران اسپرانتو را  ي عالقه همه
 !كند دعوت به عضويت مي

 
 هاي فرهنگي اسپرانتو براي تقويت فعاليت 

 گسترش و به كارگيري اسپرانتو
 حمايت از اسپرانتو 

 هاي ويژه استفاده از تخفيف 
 88348929 !عضو انجمن اسپرانتو ايران شويد
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 سنگ داغ
 گايدار. آ                  

 
 

او مردي  .  كرد  در دهكده مرد پير تنهايي زندگي مي       
بافت، نگهباني باغ متعلق به        زنبيل و سبد مي   .  نحيف بود 

ها نان خود را به دست         كرد و از اين راه       را مي   )1(كالخوز
 .آورد مي

ها به دهكده آمده       ها پيش و از دوردست       او از سال  
مردم ده از همان بدو ورودش فورا دريافتند كه اين             .  بود

او .  اش ديده است     هاي بسياري در زندگي      آدم  سختي   
بر روي  .  لنگيد و موهاي سر و صورتش سفيد شده بود           مي

شد   ها تا گونه اثر يك چاك عميق ديده مي          اش از لب    چهره
خنديد، غمگين و     كه مي   و همين چهره او را حتي زماني        

 .داد عبوس نشان مي
يك روز، ايواشكا كودرياشكين، پسربچه دبستاني، به        

تواند سيب    باغ كالخوز خزيد تا دور از چشم همه تا مي             
بچيند و بخورد و دلي از عزا دربياورد، اما پسرك سر خورد             

ي خاردار انگور فرنگي افتاد و نگهبان پير            و بر روي بوته   
 .اش را چسبيد جا يقه هم همان

ايواشكا منتظر بود كه نگهبان او را كتك بزند و يا              
اش   دزدي  دستش را گرفته به دبستان ببرد و ماجراي سيب         

. اما پيرمرد اين كارها را نكرد      .  را به مدير يا ناظم بگويد      
پسرك را به طرف درب باغ       .  دلش براي ايواشكا سوخت    

 .  كه چيزي بگويد، رهايش كرد  برد و بدون اين
هدف به    زده و آزرده ناخودآگاه و بي        ايواشكا خجلت 

زدن در جنگل راه را گم         در حال پرسه  .  طرف جنگل رفت  
در كنار باتالق چشمش به سنگ بزرگي افتاد كه             .  كرد

خسته .  رنگ پوشيده شده بود     اي سبز ـ آبي     سطح آن از خزه   
روي سنگ نشست تا كمي استراحت كند، اما با              .  بود

ايواشكا .  سنگ مثل آتش داغ بود      .  فريادي از جا جهيد    
خوب كه دقت كرد اَشكال      .  زده به سنگ خيره شد       حيرت
 .مانندي بر روي آن ديد حروف

ايواشكا .  شكي نبود كه اين بايد يك سنگ جادو باشد        
تكه چوبي پيدا كرد و با حوصله و دقت         .  فورا اين را فهميد   

ها را    ها را از روي حروف زدود و اين نوشته            ها و خزه    گل
 :خواند

جا آن را     هر كس اين سنگ را به باالي كوه ببرد و در آن           “
اش به او بازخواهد گشت و زندگي را از اول             بشكند، جواني 

 .”شروع خواهد كرد
. اش هشت سال داشت     او همه .  ايواشكا خيلي پكر شد    

شدن، جاي    شروع زندگي دوباره براي او، يعني دوباره بچه        
كردن، اختيار خود را نداشتن، و بدتر از همه             خود را خيس  

دوباره در كالس اول نشستن ــ نه، ايواشكا اصال دلش             
توانست   باز اگر اين سنگ مي     . خواست چنين چيزي را نمي

سره او را از كالس اول به كالس سوم ببرد، خُب، بد                يك
كار را    توانند اين   ها هم نمي    ترين سنگ   اما جادويي !  شد  نمي
 . بكنند
راه را پيدا كرد و به سوي        .  ايواشكا از سنگ دور شد     

گذشت دوباره    وقتي از كنار باغ كالخوز مي      .  خانه روانه شد  
اين پيرمرد   “:  با خود گفت    .  پيرمرد نگهبان را ديد      

توانست كتكم بزند، از من شكايت كند اما، او دلش                مي
بايد .  حاال من بايد برايش دل بسوزانم         .  برايم سوخت 

قدر سرفه نكند، وقت راه       اش را به او برگردانم تا اين        جواني
 .”طور سنگين نفس نكشد رفتن نلنگد، و اين

ايواشكاي خوش قلب با افكاري چنين واال به پيرمرد          
. نزديك شد و ماجراي سنگ داغ را برايش تعريف كرد             

پيرمرد از ايواشكا تشكر كرد، اما نخواست كه باغ را رها              
شدند كه    هايي پيدا مي    آخر هنوز آدم  .  كند و به جنگل برود    

بخواهند از فرصت استفاده كنند و در غياب او دست به               
 .تاراج باغ بزنند

اما پيرمرد به ايواشكا دستور داد كه سنگ را از كنار              
خود او بعدا فرصت     .  باتالق بردارد و به باالي كوه ببرد        

آيد و سنگ را با        كند و يك تُك پا به باالي كوه مي            مي
 .شكند چيزي مي

اما نخواست  .  ايواشكا از اين جواب خيلي آزرده شد         
صبح زود روز بعد      .  كه از دستور پيرمرد سرپيچي كند        

ايواشكا يك گوني و يك جفت دستكش كلفت ـ براي              
كه دستش را نسوزاند ـ برداشت و به سمت باتالق راه              اين
 . افتاد
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دشواري توانست سنگ را از گل چسبنده           پسرك به  
هاي   باتالقي بيرون بكشد و به پاي كوه ببرد و روي علف           

 :كرد زنان با خود فكر مي نفس. خشك قرار دهد
پيرمرد .  گذارم  برم و باالي كوه مي      حاال سنگ را مي   “ 

شود و زندگي را      شكند و جوان مي     آيد و آن را مي      چالق مي 
گويند كه او خيلي مشقت كشيده        مردم مي .  گيرد  از سر مي  

طفلك پير است، تنها است، عليل است، و البته كه            .  است
بگذار .  اش نديده است    حتي يك روز خوش هم در زندگي       

اين پيرمرد بيچاره هم مثل ديگران كمي روي خوشي را            
 .”ببيند

ايواشكا سرگرم چنين افكاري سنگ داغ را به هر              
كنان منتظر    هن  زحمتي بود به باالي كوه رساند و هن           

 .پيرمرد ماند
ها سر برنياورده بود كه        هنوز خورشيد از پشت كوه      

زده از سرما     پيرمرد خود را در باالي كوه به ايواشكاي يخ          
زده فرياد    پسرك شادمان از ديدن پيرمرد اما شگفت      .  رساند
 :برآورد

ــ پدر بزرگ، پس چرا چكشي، تبري چيزي با               
خواهي اين سنگ را با كف           نكند مي .  خودت نياوردي 

 هايت بشكني؟ دست
من اميدوار نيستم كه سنگ را با كف         .  ــ نه ايواشكا  

خواهم سنگ را     در واقع من اصال نمي    .  هايم بشكنم   دست
خواهم زندگي را بار ديگر از        كه نمي   چرا؟ براي اين  .  بشكنم

 . سر بگيرم
پيرمرد به ايواشكا نزديك شد و با مهرباني دستي بر            

پسرك احساس كرد كه دست سنگين          .  سرش كشيد 
كه به نوازش ايواشكا ادامه       پيرمرد در حالي  .  لرزد  پيرمرد مي 

 :داد، گفت مي
ــ تو پسرم، البته فكر كرده بودي كه من پيرم،               

طور   اما اين .  ام، آدم بدبختي هستم     چالقم، عليل و بيچاره   
 .ترين آدم دنيا هستم من در واقع خوشبخت. نيست

و اين زماني بود كه ما بر        .  پايم را با باتوم شكستند     
اعتصاب كرده بوديم و سنگرهاي خياباني            )2(عليه تزار 

و اين زماني بود كه در      .  هايم را شكستند    دندان.  ساختيم  مي
. خوانديم  زندان به اتفاق مبارزان سرودهاي انقالبي مي          

و اين زماني بود كه       .  شمشير دشمن صورتم را شكافت      
 )3(هاي خلقي ما در حال كوبيدن ارتش سفيد     نخستين هنگ

 .دشمن بود
ها در تب     كه روي كاه    تيفوس گرفته بودم و در حالي     

اما .  ديدم  پيچيدم، مرگ را به چشم مي       و هذيان به خود مي    

تر از مرگ اين بود كه در همان حالت              بدتر و وحشتناك  
شنيدم كه دشمن دارد بر ما پيروز         هوشي و هوشياري مي     بي
اما وقتي به خود آمدم، ديدم كه خطر رفع شده و            .  شود  مي

 . ما دوباره در حال حمله به دشمن هستيم
هاي استخواني يكديگر را       مندانه دست   و ما سعادت  

كرديم كه كشورمان بعد از ما           فشرديم و آرزو مي       مي
خُب، !  گونه باشد كه اكنون هست ـ بزرگ و توانا             همان

حاال زندگي دوباره به چه درد من        !  همين يعني خوشبختي  
كار كنم؟ درست     خواهم چه   خورد؟ جواني دوباره را مي       مي

ام خيلي سخت گذشت، اما در عوض پاك           است كه جواني  
 .مندانه گذشت و شرافت

اش را درآورد و       به آرامي چپق   .  پيرمرد ساكت شد   
ايواشكا در حالي كه در خود فرو رفته            .  اش كرد   روشن

 :آهسته گفت
اما پس من براي    !  عجب سرگذشتي !  ــ بله، پدربزرگ  

 چه اين سنگ را با آن همه سختي به باالي كوه آوردم؟
بعدا خودت  .  جا جلوي چشم بماند      ــ بگذار همين   

 .خواهي ديد فايده اين كار چه هست
چنان   اما سنگ هم  .  ها از آن ماجرا گذشته است       سال

هاي   آدم.  دست نخورده و سالم در جاي خود قرار دارد            
ايستند و    آيند و مي     مي.  اند  زيادي تاكنون آن را ديده      

اما پس از دقايقي    .  روند  به فكر فرو مي   .  كنند  نگاهش مي 
 . شوند دهند و از آن دور مي سري تكان مي

دانم به چه علت      نمي.  جا بودم   يك روز هم من در آن     
بزنم سنگ  “فكر كردم،   .  آن روز دل و دماغ خوشي نداشتم      

 .”!را بشكنم و زندگي را دوباره شروع كنم
مدتي .  كردم  مردد ايستاده و به سنگ نگاه مي           

چرا !  نه:  طوالني بر جاي ماندم و باالخره تصميم گرفتم         
نه؟ چون همسايگانم را در نظر آوردم كه مرا به يكديگر              

اين !  نگاهش كنيد “:  گويند  دهند و به ريشخند مي      نشان مي 
همان !  همان احمقي است كه دوباره خود را جوان كرده           

. طور كه بايد و شايد زندگي كند           است كه نتوانست آن    
خواهد   نتوانست بفهمد كه خوشبختي در چيست، و حاال مي        

سيگارم را با سنگ داغ      .  ”چيز را از اول شروع كند         همه
 .روشن كردم و به راه خود ادامه دادم

 پور حبيب. پ. م: برگردان
 . است” اقتصاد اشتراكي يا كشاورزي اشتراكي“مخفف عبارت : كالخوز -1
پادشاهان روسيه كه به تقليد از امپراطوران روم خود را            :  تزار يا تسار    -2
 .ناميدند مي” تسار“
بعدها از  .  گفتند  مي”  ارتش سفيد “انقالبيون روسيه به ارتش امپراطوري        -3

يا ”  ها  سرخ“انقالبيون نيز لقب    .  شد  ضد انقالب عموما با اين عنوان ياد مي       
 .را داشتند” ارتش سرخ“
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در ميــان گرونــدگان ايرانــي جنبــش زبــان جهانــي         
ايـن  .  هاي گوناگوني آشـنا شـديم     اسپرانتو، تاكنون با چهره

هـاي گونـاگوني بـه فعاليـت          ها هريـك در عرصـه         چهره
اين گروه هـر چنـد در عرصـه ادبيـات نيـز              .  پرداختند  مي
ترين ميـدان فعاليـت     اما اين عرصه، اصلي.  اند هايي زده گام

 .آنان نبوده است
شـويم كـه ادبيـات        اي آشنا مي  در اين نوبت با چهره 

گروهـي وي را    .  آمـد   عرصه اصلي فعاليت وي بشمار مـي      
اند، امـا بـر اسـاس         گاه در زمره اسپرانتودانان نشناخته   هيچ

گزارشي چاپ شده از وي، او نه تنها در زمره اسـپرانتودانان  
آيد و سابقه    ايران كه در زمره معلمان اين زبان به شمار مي

ــان جهــاني اســپرانتو در فراســوي مرزهــاي           تــدريس زب
 . جغرافيايي ايران در پرونده وي موجود است

تـر    است كه بيـش   علي شيرازپور پرتواين چهره  
 1286وي متولـد سـال      .  نامـدار اسـت   ”  شين پرتـو “نام  به

در تهران    1376خورشيدي در شهر كنگاور است و به سال 
زماني كه او در سمت ديپلمات ايرانـي  .  به ديار باقي شتافت

يـادان    در هند سرگرم خدمت بود از دوستان نزديـك زنـده     
مقـدمات سـفر صـادق      .  صادق هدايت و بزرگ علوي بـود  
مشربي بـا     اما بعدها از هم .  هدايت به آن ديار را فراهم كرد

هدايت فاصـله گرفـت و تـا جـايي رفـت كـه در رمـان                   
 .  به هجو هدايت پرداخت” اي در بهشت بيگانه“

هاي گوناگون ادبـي گـام زده، از       شين پرتو در عرصه 
خورشـيدي    1309او در سال .  رمان گرفته تا نمايش و شعر

” آرمـان “اي ادبـي، تـاريخي و اجتمـاعي            به انتشار نشريه 
اما انتشار اين ماهنامه بيش از ده شـماره امكـان         .  پرداخت
تـوان بـه ايـن        از همراهان وي در انتشار آرمان مي .  نيافت

 :افراد اشاره كرد
الزمان فروزانفر، غالمرضا رشـيد      نصراله فلسفي، بديع 

ياسمي، احمد كسروي، صادق رضازاده مشفق، محمد تقـي  

 . بهار، محمدضياء هشترودي
اش بـا جنبـش       اي كوتاه به بيان ارتباط    شين پرتو در مقاله

اين مقاله كوتاه در واقـع بـه    .  جهاني اسپرانتو پرداخته است
بهانه انتشار چـاپ دوم خودآمـوز اسـپرانتو تـاليف بهمـن              

خورشـيدي در     1308مـاه سـال       شيداني اسـت و در دي      
 .روزنامه اطالعات به چاپ رسيده است

تـوان بـه پهلـوان زنـد                    از ديگر آثار شين پرتـو مـي        
، )1332(، قهرمان ايرانـشهر     )1325(، بهاي عشق   )1312(

 .اشاره كرد) 1338(چشمه سيماب 
اي تاريـك از     تواند نقطه بازخواني مقاله شين پرتو مي 

 . تاريخ جنبش اسپرانتو در ايران را روشن سازد
 

 كاوشي در 

 )12(تاريخ اسپرانتوي ايران  

 عليرضا دولتشاهي

 
 :منتشر شد

 المللي اسپرانتو خودآموز زبان بين
 ”  ترين زيان دنيا آسان“ 

 احمدرضا ممدوحي : تاليف
 ريال 45000بها   
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 نامه نود و يكمين كنگره جهاني اسپرانتو قطع
 
 

كشور در شـهر فلـورانس ايتاليـا       62كننده از  شركت 2209نود و يكمين كنگره جهاني اسپرانتو با 
 .برگزار گرديد

 :با تاكيد بر 
چهارچوب مهمي براي گـام برداشـتن    )  2005-2014(كه دهه جهاني آموزش براي توسعه پايدار  اين ●

اي است كه از نظر اجتماعي مطلوب، از نظر اقتصادي پايدار، از نظر فرهنگي مناسب و از       به سوي توسعه
 نظر شناخت زيست محيط قابل تداوم است؛

 
كه در حال حاضر هم در مقابل تنوع زيستي و هم در برابر تنوع زباني و فرهنگي تهديدات بزرگي  اين ●

 وجود دارد كه ناشي از وابستگي متقابل ميان انسان و  محيط طبيعي است؛   
 
هـاي اقتـصادي،      اي بـر زمينـه      كننده  كه تسلط كنوني يك زبان در مقياس جهاني تاثيرات ناآرام  اين ●

 شناسي زباني، و حق ارتباط برجاي خواهد گذاشت؛ اجتماعي، و آموزشي از لحاظ قدرت دوام، بوم
 
هاي آموزش   سو با ارزش كه كوشش و تالش جنبش اسپرانتو براي دموكراسي در عرصه زبان هم اين ●

با هدف تربيت افرادي مطلع و شهرونداني فعال است كـه توانـايي درك نقادانـه خـود و جهـان               فراملي
 .بسته با ديگران داشته باشند پيرامون را براي مشاركت در فرآيند مسئوالنه و هم

 
هاي مختلف براي پيشبرد    هايي كه در زمينه نمايد كه فعاالنه در تالش ـ از جامعه اسپرانتودانان دعوت مي

هاي منطبق با اصول پروسه تغيير مورد نياز مشاركت نموده، و زبان و شبكه خود را در خدمت ايـن      برنامه
 .كار گيرند اهداف به

 
هاي غيراسپرانتويي بـه    نمايد كه با مشاركت دادن سازمان ـ به دبيركل سازمان جهاني اسپرانتو توصيه مي

 .تري مبذول نمايد هاي آتي توجه بيش ها و فعاليت اين مسايل در كنگره
 

ها با هدف آموزش مداوم بـراي     ـ آمادگي جامعه اسپرانتودانان را براي همكاري با يونسكو و ساير سازمان
هاي زباني در توسـعه    پيشبرد صلح، عدالت اجتماعي، و تنوع فرهنگي اعالم داشته و توجه آنان را به جنبه

 .نمايد پايدار جلب مي
 2006، سپتامبر 1195مجله اسپرانتو شماره : منبع
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 ورزيم       كنيم و مجاهدت مي                  سفر مي      

 اسپرانتو در كوله بار سفر
 )روز 79دور دنيا در (         

 
 
 مانل وين يالس ـ يوآخيم ماركووال

  :اطالعات سفر

 يورو 6500 هزينه كل 
 بخارا داشتني شهر دوست

 ايران ترين كشور انگيز شگفت

 چين ها بهترين اسپرانتيست

 )سمرقند(والديمير   بهترين راهنما
بهترين راهنما در عنايت 

 و التفات
Wei Chi )چين( 

 3 تعداد كشتي
 15 تعداد قطار

 8   تعداد اتوبوس

 تركمنستان  بدترين قطار
 قطار يورو استار از لندن به پاريس  بهترين قطار 

 ايران  بهترين اتوبوس

 از ينين به ارومچي بدترين اتوبوس
 ترين بهترين كشور با بيش
  اطالعات جهانگردي

 امريكا

 دقيقه 12ساعت و  3روز و  79  مدت كل سفر
 )اقيانوس اطلس(عبور از آتالنتيك    ترين راه گران
 يورو 60پاريس    ترين هتل گران

يورو  25 /0 (Lanĝoŭo)النجواو   ترين هتل ارزان
 )چين(

خوانديد ”  روز دور دنيا با اسپرانتو  80“اي تحت عنوان  مقاله 1382در شماره سوم مجله سال دوم بهار 
اثـر بـه يـاد      ”  روز  80دور دنيا در “كه ماجراي سفر دو اسپانيايي بود كه با ايده گرفتن از كتاب معروف 

نوامبر همان سـال بـه        6از لندن آغاز كردند و در   2002آگوست  19ماندني ژول ورن سفر خود را در 
.  گفتني است كه با ياري اسپرانتوداناني كه در مسير سفر بودند اين مهم تحقق يافـت    .  لندن بازگشتند

هاي اين دو جهانگرد را در مدت سه روزي كه در ايـران بودنـد در آن شـماره               اي از يادداشت خالصه
كنيـم و در هـر        اكنون از اين شماره شما را با اين دو نفر همزمان از ابتداي سفر همـراه مـي   .  خوانديد

قسمت لحظه به لحظه با آنان خواهيد بود و به بخشي از كره زمين سـفر خواهيـد كـرد و ماجراهـاي            
 . حقيقي و عيني را دنبال خواهيد نمود
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انديش ما                يالس، هم              دوســـــــــت ما، مانل وين                                    
اهل كاتالونيا، به دور كره زمين فقط از                                                           ]     ها      اسپرانتيست          [ 

او به روياي ژول ورن                                 .     طريق خشكي ـ دريا سفر كرد                                        
روز، اما                79تر از               نويسنده شهير فرانسوي ـ البته كمي بيش                                                

 . روز و بدون هواپيما ـ تحقق بخشيد                                 80تر از         كم  
كسي كه در اين سفر مانل را همراهي كرد و همسفر                                                                      

اي را             گويم خدمات گذرنامه                          و نقش البته من مي                             -او بود                
كسي نبود جز يوآخيم ماركووال كه از زبان                                                          -براي او داشت                

 . اسپرانتو، زبان محبوب ما در اين راه استفاده كرد                                              
من در شهرم چندبار جهانگردان را پذيرفته بودم و                                                                         

ها، كسي به اندازه مانل                                        ميهمان من بودند، از ميان آن                                           
دويد گويي                 شتاب و عجله در سفر نداشت، او تقريباا مي                                               ً               

او خيلي           .     اگر مسابقه هم بود، مانل پيروز شد                                            .     داد       مسابقه مي           
.   كرد       تر از فيليس فوگ، قهرمان داستان ژول ورن، هزينه                                                                 كم  

Manuel Leguineche       كتابي تحت                 1988در سال                كه
منتشر كرد، اعتراف نمود كه                                     ”     روز       81دور دنيا در                   “ عنوان         

كه        رغم آن            چقدر سخت از سفر خود نتيجه گرفته است، علي                                                        
وي در سفركردن بسيار متبحر و مجرب است ولي مانل از                                                                        

 . تر اين راه را پيمود                     او سريع       
پولي بر ثروت و كم تجربه بر آزموده                                                         بوسيله اسپرانتو كم                      

 . پيروز شد        
اگر شرط بندي در كار بود مانل با اسپرانتو اين شرط                                                                          

و يا        ( او مايه مباهات و غرور كاتالونيا است و نزديك                                                                 .     را برد        
ما    .     اي انگليسي                آن فيليس فوگ افسانه                           )     تر از           حتي بيش         

تر احساس                طور طبيعي بيش                     خاطر كار او به                        اسپرانتودانان به                  
 . كنيم      غرور مي       

براي نهضت زبان                    :     اي به من اشاره كرد                              مانل در نامه                  
هاي جالبي را به                             بايست به دفعات كتاب                               اسپرانتو ما مي                    

ي آن انتشار دهيم، و اين يك تبليغ                                                    هاي مختلف درباره                        زبان    
 . مان خواهد بود               بسيار عالي براي زبان                    

ي سفرش به دور دنيا                                  درباره          : و اين هم اقدام او                           
كتابي به زبان كاتالونيايي به چاپ رساند و به دنبال آن به                                                                                   

او هميشه            .     زبان اسپانيايي و اسپرانتو ترجمه و منتشر شد                                                            
ها آماده                هايي از اين كتاب به ساير زبان                                                       براي نسخه           

اي را مبني بر تحقق                                      مانل حتي ايده                   .     همكاري است            
براي آثاري به اسپرانتو درباره                                       ”       المللي          جايزه بين           “ بخشيدن          

 . پروراند         سفرها در ذهن مي               
هاي اسپرانتويي                      اي سنتي براي فعاليت                             واژه    ”     نهضت    “   

توانيم نمادهاي متفاوتي از محتواي اين واژه را                                                                مي  .     ما است        
كنيم          ما سفر مي                 :     نوسازي كنيم حتي در حد معني اصلي آن                                                

 ! ورزيم       و براي نهضت اين زبان مجاهدت مي                              
چنين ساير اقدامات و ديگر                                      جهانگرديي موفق او و هم            ِ                   

 . افكارش شايان تبريك است                      
دست به چنين سفري زد؟                                    2002چرا او در سال                          

خودش توضيح داد كه اين سفر مثل عبارتي است كه وقتي                                                                      
شود و به غير از                             از انتها خوانده شود مانند ابتدايش تلفظ مي                                                       

كند         ساله شدنش ديگر افت مي                                 41و         40اين وي در سنين                        
ها و تغييرات است، براي اجتناب از                                                    قولي سن بحران                         و به      

گيرد سكان كشتي زندگي را به سمت                                                        آن، تصميم مي                  
او بازهم            .     ديگري هدايت كند و مسير عادي آن را برهم زند                                                            

“   عالوه بر اين به قول كنفسيوس عارف چيني،                                                         .     موفق شد         
، و مانل              ” ساله ديگر پريشان فكر و سردرگم نيست                                                    40آدم       

 . برد     در اين دوران سني به سر مي                         
عنوان يك چيني، خيلي خوشحالم كه مانل                                                           من به         

زي را براي بخشي از مسير                                             جاده ابريشم و رودخانه يانگ                                  
روز در كشور پهناور                              79يك سوم از                 .     سفر خود انتخاب كرد                        

هاي         هايي از قوم                   ها با چيني                  آن  .     ما بر او و دوستش گذشت                               
در اين كتاب نيز او ماجراهايي                                          .     مختلف آشنايي پيدا كردند                             

ها را             ها هم غالباا آن               ُ           كند كه خود ما چيني                                را حكايت مي               
جا        دهد كه اين                  مانل به ما نمايندگي مي                                .     ايم       تجربه نكرده             

جوالي      ( مصادف با برگزاري كنگره جهاني اسپرانتو در پكن                                                              
اي را با                  او دوستي صميمانه                    .     كتاب او را چاپ كنيم                           )     2004

 . همكاران اسپرانتيست چيني ما برقرار كرده است                                          
من خودم اهل سفر و آدم راه و جاده هستم ولي                                                                           

هاي         خاطر فعاليت                 او را به            .     آنگونه بلندهمت مانند مانل                                     نه  
كنم و بنا به درخواست او سطرهاي باال                                                      پرتوانش تمجيد مي                    

 . را با كمال ميل براي كتاب خواندني و شايسته او نوشتم                                                  
  2004/4/4مينگ        ووآن ـ چين                          پنگ زنگ         

خان مغول قوبالي قاآن  به ماركو پولو يك گوي از جنس                                                                          

هاي عجيب و غريب نشان داد و                                            صندل سفيد مزين به طرح                             
 : پرسيد     

هرچيزي را كه انسان بتواند تصور كند،            
 . توانند به آن تحقق بخشند ديگران مي

 ژول ورن 
 .شود راه هزار مايلي با اولين قدم آغاز مي

 الئوتسه تونگ 
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.   الدين به من داد                           را يك پارسي به نام جمال                                           اين           ـ     
 داني اين چيست؟                مي  
وقت         حضرت واال من هيچ                     .     ء بسيار زيباست                      اين يك شي                 ـ     

 . را نديده بودم               نظير آن         
ات آن را سراسر                          و با اين وجود، هر روز در طول زندگي                                                          ـ 

اين     .     كني       كني و تا لحظه مرگ نيز آن را ترك نمي                                                         طي مي       
 ! زمين است        

كند  به                 كه چيزي درك نمي                         زده در حالي                   ماركو پولو شگفت                   
 : دهد     خان توضيح مي            .   كند     خان نگاه مي           

 نه؟   .   العاده است            خارق    .   اين كره زمين است                  ـ   
اما زمين مسطح                   .     قضيه راجع به يك بازي مبتكرانه است                                                 ـ 

 . است   
مارك آيا تو مطمئني؟ تو جهانگرد بزرگي هستي، پس                                                                       ـ 

 . بايست بداني             اين را تو مي            
گويند كه در مرزهاي جهان بربرها                                                  در كشور من مي                         ـ 

 . كنند      زندگي مي        
 . جا تو بربر هستي                 تو فراموش كردي كه اين                       ـ 
ها،         ها، ماه             من هفته         .     بله كامالال حق داريد حضرت واال               ً                             ـ 

هاي بسياري با اسب زمين را پيمودم، با اين وصف آن                                                                         سال   
 . ترين قلل مسطح بود                   هميشه حتي در نوك مرتفع                      

ها چگونه و با چه محاسبات                                            از من نپرس كه  پارس                                     ـ 
ها با             عجيبي موفق شدند كه اين گوي را بسازند، اما آن                                                                    

كنند كه اگر بشود از سطح زمين به حد                                                          قاطعيت اظهار مي                   
توان كره زمين                       جا مي           كافي به سمت آسمان باال رفت، از آن                                              

 . كرد     را مشاهده         
كند و             فكر مي        .     زند       مارك لبخند به لب خشكش مي                                          

 : گويد      مي  
گويند           ها با قاطعيت مي                         حضرت واال اگر چيزي را كه آن                                            ـ 

درست باشد، به اين معني است كه، اگر آدم از جايي چه با                                                                                
اسب يا كشتي  حركت كند و در مدت زمان كافي در همان                                                                          

 .....     جهت ادامه مسير دهد                    
.....           قوبالي قاآن كه به شوق آمده                                      او به همان نقطه آغاز                              : 

 . حركت بازخواهد گشت                 
 اي از كتاب سفرهاي ماركو پولو                              گزيده     

 اثر موريل رومانا                  
          ********** 

 دليل كلي قضيه سفر ما                    
 معرفي     

چندتا اسپرانتودان در دنيا وجود دارد؟ چه كساني به                                                                      

هايي هستند كه                         ها سوال             كنند؟ اين               اسپرانتو صحبت مي                      
ها واقعا مشكل است، چون به ثبوت                                                      پاسخ دادن به آن                       

رساندن تعداد متكلمين يك زبان غيردولتي كه معموالدر                                                                      
.   رود خيلي سخت است                          كار نمي             عرصه تجارت نيز چندان به                               

تواند بداند كه چه تعدادي مثال در چين يا                                                                  چه كسي مي             
طور كه ما                   كس، همان              زنند؟ هيچ               تركيه انگليسي حرف مي                          

ها خارج از قلمرو كشورمان به                                               دانيم چه تعداد از آدم                                   نمي   
شايد بتوان بر مبناي تعداد                                       .     كنند        اسپانيايي صحبت مي                       

شود يا آمار تعداد افرادي كه                                               هايي كه برگزار مي                             كالس   
زنند،           هاي واقعي به اين زبان حرف مي                                                  خاطر موقعيت                 به  

چيزهايي را حدس زد ولي ديگر با وجود اينترنت حقيقتا                                                                             
 . گيرند       توان فهميد چند نفر اين زبان را فرا گرفته يا مي                                                نمي   

ترين          پس به اين ترتيب، در چنين شرايطي مناسب                                                         
هاي باال به شكلي نشان دادن اين است كه                                                            پاسخ به سوال                

قدر كه نياز باشد وجود                                     ها در سرتاسر دنيا آن                                  اسپرانتودانان             
تر        هاي خاصي هستند كه بيش                                 دارند و به غير از آن، انسان                                       

كه فقط چيزي                       كردن هستند تا اين                             مند به كمك                    عالقه    
 . بخواهند و بگيرند                

جا ما با اين سفرنامه مدعي يك ايدئولوژي خشك يا                                                                           اين   
ما حتي از شما                       .     شهر نيستيم                مبلغ مدينه فاضله و آرمان                                    

خواهيم كه عضو نهضت اسپرانتو شويد تا بشريت را                                                                        نمي   
هدف واقعي كتاب اين است كه، با حكايات                                                        .     نجات دهيد           
كه چگونه چنين سفري انجام يافت، شما را                                                                 سفر و اين               
اسپرانتو          :     هاي ما بسيار بودند از جمله                                            انگيزه      .     سرگرم كند           

تر از همه ما را خوشحال كرد، چون                                                         چيزي بود كه بيش                       
اين حرف ما را باور كنيد                                   .     شديم        بدون كمك آن موفق نمي                            

چون عين حقيقت است كه اسپرانتو در مقايسه با انگليسي                                                                        
آنقدر ساده و آسان است كه ارزش آن را دارد كه در آن                                                                                   

 . تأمل نمود و برايش تالش كرد                         
يكي از                  Manuel Leguincheدر اين پروژه                            

ها را در ذهن ما زد و اين ايده را به ما                                                                      ترين جرقه               نزديك     
  81دور دنيا در                   “ كتابي تحت عنوان                           1988وي در سال                 .     داد   
وي با تالش تحسين برانگيز                                               .     منتشر كرد             ”     روز   

كند كه چقدر سخت                           اش در آن دوره تعريف مي                                      استادگونه         
پيدا كردن كشتي، گرفتن ويزا، عبور                                            .     سفرش به نتيجه رسيد                    

  80.     از مرزها، هماهنگ كردن ساعات و غيره مشكل بود                                                               
روز سفر به دور دنيا به آساني قابل سازمان دادن نيست و ما                                                                                 
شك داريم، كه آيا شرط را به خاطر مشكالت تكنيكي از                                                                         

.   كه لذت روزهاي سفر را خراب  كنيم                                                     دست بدهيم تا اين                      
Leguinche                                                              جداي از تجربيات شخصي كه در

38 
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هاي بسيارش به كشورهاي دنيا داشت از حمايت                                                                مسافرت      
ما تجربه سفر نداشتيم اما                                    .     دوستان فراوانش نيز بهره برد                                     

تصميم گرفتيم از شبكه جهاني اسپرانتودانان كمك بگيريم                                                                   
تجربگي كنيم،                    و حسن نيت و اشتياق را جايگزين اين بي                                                        

 . كه بخت با ما يار باشد                       اميد به اين           
 

 اسپرانتو        
اولين بار قواعد دستوري اسپرانتو در سال                                                        

شناس          توسط چشم پزشك و زبان                                    1887
لهستاني دكتر لودويك الزارو زامنهوف                                                   

محل تولد او، واقع در منطقه                                        .     انتشار يافت             
ها،         ها، آلماني                نشين، با حضور لهستاني                               يهودي     
ها بود كه او را از همان بدو جواني به                                                            وروس    

وسيله           فكر يك زبان جهاني واداشت تا به                                              
ي مردم دنيا بتوانند با هم مرتبط                                                     آن همه        

كه زبان مادري را كنار                                       باشند بدون اين                    
بر مبناي مطالعات انجام گرفته                                            .     بگذارند       
ها آشنايي                 هايي كه او به آن                              ي زبان            درباره      

داشت و بر اساس منطق و سهولت قواعد و                                                     
هاي اوليه زباني را                              فراگيري آسان، قويا پايه                             

ريزي كرد كه از زمان او پيشي                                                           طرح   
جست و با كاربرد اين زبان تاكنون                                                         مي  

ها در طول زمان صيقل                                   توسط اسپرانتيست                 
 . يافته است         

در امپراتوري روسيه اين زبان گسترش                                                     
هاي         زودي در فرانسه و سرزمين                                   يافت و به             

اولين انجمن                 .     كاتالونيا ريشه پيدا كرد                                   
  1904الجزاير كاتالونيا در سال                                                  مجمع    

از    /     تاسيس شد و در آن افرادي تا                                                      
در    .     سوي شبه جزيره پيرنه عضو شدند                                            آن  

در بارسلون برگزاري پنجمين                                         1909سال   
ريزي شد و                     كنگره جهاني اسپرانتو برنامه                                   

كند كه در كشور ما اسپرانتو                                            اين ثابت مي               
 . به چه قدرتي رسيده بوده است                          

زامنهوف در اين كنگره شركت كرد، و                                                        

زمان با اين سفر پادشاه اسپانيا آلفونسو                                                          هم  
ي ارشديت جامعه مذهبي                                  سيزدهم درجه             

 . اليزابالي كاتوليك را به او تفويض نمود                                    
بعدا، جنگ داخلي اسپانيا و جنگ دوم                                                         
جهاني نهضت اسپرانتو را در اين كشور                                                        

هاي         متوقف ساخت و، پس از برپايي جنگ                                            
كم        هاي استراتژيكي، كم                            بزرگ و تحريم                  

نهضت زبان اسپرانتو را عقيم ساختند تا                                                          
هاي ملي و در اصل انگليسي را                                             ي زبان            سلطه    

 .   بر مردم به زور تحميل كنند                         
فراگيري آسان اسپرانتو و بيان ساده عقايد                                                       

رغم         ي آن باعث شده است كه علي                                        وسيله         به  
ي موانع، مردم دنيا به آن هميشه                                                        همه   

صحبت كنند هرچند كه تعداد متكلمين آن                                                 
تنزل يافته                  20در مقايسه با ربع اول قرن                                        

اما امروزه به مدد تكنولوژي                                                  .     است   
انفورماتيك و مجاز بودن در برقراري                                                         
ارتباط مردم با دورترين نقاط دنيا، اين زبان                                                          

شود         اي محظوظ مي                   از رشد و تحرك دوباره                            
و در هر جايي كه توانسته دوباره پا بگذارد                                                            

ي كشورهاي اين كره خاكي راه                                              و به همه            
اي متقابل با                        پيدا كند و مردم در رابطه                                        

امروزه        .     آساني قرار گيرند                                يكديگر به             
شرايطي وجود دارد كه زماني در روياي                                                        

زد تا اسپرانتو                              دكتر زامنهوف موج مي                               
شايد،       .     برجسته و پرقدرت رشد پيدا كند                                          

 .   اكنون، روياي او به تحقق بپيوندد                               
 

در حال حاضر انجام چنين مسافرتي سخت است اما                                                                  
در رمان ژول                   .     توانيد مالحظه كنيد                           غيرممكن نيست، مي                      
نه بايد بوروكراسي                         ]     قهرمان داستان               [ ورن، فيليس فوگ                        

هاي مرزبان                  تشكيالت گمركي را لمس كند و نه پليس                                                     
به جز اين، در آن زمان، با نبودن                                               .     بگير را تحمل كند                          رشوه        

.   تر بوده است                   هواپيما، مسافران دريايي تعدادشان خيلي بيش                                                   
السيرترند و                   برعكس، حاال وسايل حمل و نقل خيلي سريع                                                    

37 
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كه سر موعد مقرر به لندن برسي                                                  ضرورت ندارد براي آن                           
هاي عظيم                مجبور باشي يك كشتي با مخزن سوخت                                                     

 . بخري    
اگر آدم با لوازم الكترونيك قيمتي مثل                                                      

برداري              دوربين عكاسي، دوربين فيلم                                     
ويديويي، كامپيوتر و غيره مسافرت                                                   

كند، ضروري است كه فاكتور خريد                                                 مي  
ها را             اين لوازم را از فروشگاهي كه آن                                              

تهيه كرده است به همراه شماره سريال                                                  
به اين ترتيب                  .     ها با خود داشته باشد                                آن  

در گمرك اگر سوء ظني براي دزدي بودن                                                  
اين وسايل وجود داشته باشد با ارائه                                                      

ها مشكل               اصل فاكتور و شماره سريال آن                                     
 .   شود     حل مي     

فيليس فوگ يك شواليه اسرارآميز بود كه تقريبا نه                                                                      
اش را             كه دارايي               دانست و نه اين                        كسي چيزي راجع به او مي                                

فقط اين را راجع به او                                         .     دست آورده است                       از كجا به               
دانستند، وي آدم با اسلوبي است كه هر روز فاصله بين                                                                             مي  

اش در خيابان ساويل رو را تا باشگاه رفورم در خيابان                                                                              خانه    
هاي ثابت و عين هم طي                                        با قدم            101پال مال شماره                       

ساعت بايد هميشه وقت                             .     جور بالعكس                كند و همين                    مي  
هر روز سر ساعت معيني از خواب                                                .     دقيق را نشان دهد                        

ريزي قبلي سر ساعت مشخصي                                     البته با برنامه                   .     خاست        برمي    
اين     .     گشت       رفت و سر ساعت برمي                                    از خانه بيرون مي                          

وسواس و دقت بخرج دادن ذهن او را چنان مشغول ساخته                                                                      
بود تا جايي كه خدمتكارش را اخراج كرد چون آب گرمي را                                                                           
كه براي اصالح صورت به خدمت آقا برد حرارتش به جاي                                                                       

گونه          وضعيت او اين                  .     درجه بود              84درجه فارنهايت،                          86
به    ”       پارتو         پاسه    “ اما با همين شرايط                               .     شد      مشخص مي         

وي جواني اهل پاريس بود كه                                     .     گذاري او پذيرفته شد                             خدمت    
گشت تا              اي مي           از پرسه زدن خسته شده بود و به دنيال خانه                                                          

دانست، چه در                      بيچاره نمي            .     در آن خدمت كند و آرامش يابد                                       
فيليس، كه مرجع ما در اين سفر است، روزها                                                         .     انتظار اوست             

بيني كرد ولي نه مشكالت متعددي كه در راه با                                                                       را پيش        
ي مشكالت را با                             او همه        .     ها جاي برخورد داشت                                آن  

.   سرازيركردن پوندهايش و گرو گذاشتن اموالش حل كرد                                                                  
هزارتاي ديگر براي                           20هزار پوند براي خرج سفر و                                              20

در مقايسه با او محدوديتي                                  .     باخت        وقتي كه اگر شرط را مي                               
داشتيم، ما نه چنين مال و اموالي در اختيار داشتيم، و اگر                                                                                   

هايي بخريم                  ها و فيل                توانستيم كشتي                   خواستيم نمي                 هم مي       

ناپذيري خواهد                     دارايي ما سفر سخت و انعطاف                                    .     كه او خريد              
توان چنين                 كه ثابت شود با پول كم هم مي                                                 بود براي اين                

 . سفري را انجام داد                 
فكر ديگر تراوش كرده و تصميم از خيلي وقت پيش                                                                   
گرفته شده بود، چيزي كه فقط ضرورت داشت لحظه                                                                        
مناسب و منتظر بودن براي شنيدن آوايي از درون بدن بود                                                                           

ظاهرا           2002سال       .     تا براي آغاز حركت اعالم آمادگي كند                                               
اين سال مقلوب مايستوي است يعني                                          :     تواند مناسب باشد                        مي  

آن را چه از چپ به راست و چه از راست به چپ بخواني                                                                                  
كند و از طرفي نيز در                                    شود و تفاوتي نمي                          جور خوانده مي                     يك  

شويم، به قول گفتني سن                                     ساله مي             41ـ         40اين سال ما                  
براي اجتناب از آن، تصميم                                      .     ها و تغييرات است                              بحران     

گرفتيم تكان پر سرعتي به سكان كشتي زندگي خود بدهيم                                                           
 .   و آن را به طرف ديگري هدايت كنيم                               

اين     ”     هاي بسيار               آب زياد، درياهاي فراوان، كشتي                                         “ 
اولين تفسير ما از نگاه به مسير سفر فيليس فوگ از روي                                                                               

فكر كرديم كه مسير ديگري براي خود انتخاب                                                         .     نقشه بود          
از رم به مركز چين، كامال براي ما                                                     .     كنيم، جاده ابريشم                       

پس تصميم گرفتيم سفري را به دور دنيا در                                                            .     مناسب بود           
وسيله ي اسپرانتو و از مسير جاده ابريشم داشته                                                                    روز، به             80

 . باشيم     
آيند          به غير از اين، مسافرت با قطار نيز برايمان خوش                                                                 

تري نسبت به                     بود و قطارها هميشه شرايط رمانتيك و جالبي                                                
دهد         ها دارند، مثال ماجراهايي كه در قطار رخ مي                                                                اتوبوس      

ترند تا وقايع توي                             ها جذاب             هاي رمان يا فيلم                          براي داستان             
 .   اتوبوس      

خواهيم            داديم كه مي                   وقتي براي دوستي توضيح مي                                  
  80بدون هواپيما در                       :     يورو خرج كنيم او گفت                                5000حدود        

توانيم عنواني                     روز ممكن نيست، و اگر ما موفق بشويم مي                                                       
چطور بدون هواپيما و فقط با                                          “ براي يك كتاب بشويم،                                 

او معتقد بود، كه                            .     ” يورو به دور دنيا سفر كنيم                                             5000
ها شامل هزينه هتل، كشتي، اتوبوس،                                                      ترين هزينه                بيش   

هاي راهنما،                   هاي تاريخي، كتاب                        قطار، تاكسي، بليط ابنيه                               
گيرد          عكس و ويزا كه به تنهايي چنان رقمي را در برمي                                                                      

 ... .     ها      پس براي ساير هزينه                  .   شود     مي  
ــ اگر شما كتابي تأليف كنيد و نامش را هماني كه من                                                                                 

.   ترين خريداران آن خواهند بود                                       گفتم بگذاريد، جوانان بيش                              
يورو          5000توانند              ها فرصت دارند و مي                              در زمان فعلي خيلي                       

پيام كتاب شما اين بايد                                .     انداز كنند                براي چنين سفري پس                       
  . يورو      5000:   باشد    

 ...   ادامه دارد                                                                                                
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 سه پاسبان اندوه  
   

 كند غروب اتاق را پر مي
 در عبوري نرم

 پيچد بر همه چيز مي
 توري از جادو
 سكوتي بنفش

 
 آنسوي دنيا رفته

 ارابه ارغواني خورشيد
 كشد بادي ولگرد، آهسته زوزه مي

 ميان طراوت شفاق
 

 از دور دست بانگ ناقوس
 لرزد ميان پنجره مي

 ها مي لرزد بر كوه روبرو چراغ
 مارپيچ تا فراز قله

 
 درخشش چراغ خيابان 

 ها را رقصاند سايه روي ديوار مي
 داس سيمين ماه

 درد سياهي آسمان را مي
 سكوت، تنهايي، غروب

 اند سه پاسبان اندوه
 جويد نگاه، آه بيهود مي
 كسي را و چيزي را

 فراسوي كوه
 

 ها جوانه مي زنند،مي پژمرند انديشه
 و غرق مي شوند به خاموشي

 گذرد و زمان پيوسته در مي
 اي ساعتي ست يا لحظه

 
 نك، پرنده ساعت
 كند شب را فرياد مي
 رنجي درقلب،

 دهد افسوس سر مي فغان 
 زيرا كه تنهاست

 

 اشعاري از اليوس تاركوني
 عليرضا دولتشاهي: برگردان از اسپرانتو

 
 

ميالدي درمـجـارسـتـان زاده          1902او در سال .  ترين سخنوران ادب اسپرانتو است در زمره بلند آوازه  1اليوس تاركوني 
عنوان منتقد با نشريات ادبي و فرهنـگـي اسـپـرانـتـو زبـان              ها به سال.  هفده ساله بود كه زبان جهاني اسپرانتو را آموخت. شد

 ... 4، زبان ـ كتاب 3، نشريه كتابشناسي 2جهان ادبي: نشرياتي از قبيل. همكاري كرد
 :هاي او عبارتند از تعدادي از آفريده 

 ـ  پژوهشي در ادبيات اسپرانتو)  1932(   5برگ به برگ
 ) 1933(   6گلچين ادبيات مجاري

 ـ  مجموعه اشعار)  1964(   7تشنگي
 1978تاركوني به سال .  درج شده است 9و نيز در گلچين ادبيات اسپرانتو 8شاعر 12هايي از او در گلچين  همچنين سروده 

 .جهان را بدرود گفت
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 كاج

 شود خم نمي
 از طوفاني مهلك

 كاج سر فراز
 ها نيز از يوغ سال

 
 كنار پاي او

 نشينم مي
 با عمر كوتاهم

 
 
 
 
 
 

 پل
 رود دوان

 .ميان باغي الوان
 

 بخواب آلودگي
 آب دونده را
 زير يوغ دارد

 هالل كاهل پل
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ماه
 در جنگل 

 شب خاموش عطرآگين است
 ها را بيراهه

 ماه سيمين جامه
 جويد كنجكاوانه مي

 
 
 

 بدرود
 قطار آهسته
 كشاند به راهم مي

 دره
 در قفايم

 گويدم با آفتاب وداع مي
 

 اين واپسين بار است ؟

 
 
1- Lajos Tarkony , 2- Literaturo mondo 
3- Bibliografia gazeto , 4- Lingvo – Libro 
5- De paĝo al paĝo , 6- Hungara Antologio 
7- Soifo , 8- Dekdu poetoj 
9- Esperanta Antologio 
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ي جهاني در نوع خود       ترين جايزه   ي ادبي نوبل كه مهم      جايزه 
” كنزا بورو اوئه  “ي مشهور ژاپني       به نويسنده   1994است در سال     

جا كه برخي از آثار اوئه به اسپرانتو و فارسي نيز               از آن .  تعلق گرفت 
ترجمه شده است، در اين مقاله نخست به معرفي كوتاهي از اين                 

ي فارسي يكي از          نويسنده و آثارش پرداخته و سپس ترجمه            
 .كنيم هاي او را به اختصار بررسي مي داستان

 
 "اوئه و آثار او"

ي   اي از جزيره     در دهكده .  م  1935كنزا بورو اوئه در سال         
در .  زمان با جنگ جهاني دوم بود       شيكوكو به دنيا آمد و كودكي او هم       

هاي نظامي در هر گوشه و كنار ژاپن به راه افتاده و               آن زمان آموزش  
امپراتور، به مثابه پادشاه و خداي سلطنت، بر سياست و فرهنگ سايه             

هاي ملي و     ي افسانه   ي نوجوان، ناگهان در محاصره      اوئه.  افكنده بود 
ي خود از سوي      هاي بومي و سنتي شنيده      تاريخي از سويي و افسانه    

 . ديگر، قرار گرفت
بعد از مرگ پدر، در زمان جنگ جهاني دوم، مادر نقش پدر را               

ماجراهاي هاكليري فين و      دو كتاب .  عهده گرفت   نيز در آموزش او به    
كه مادرش براي او خريده بود، به        ماجراهاي عجيب نيلز هولگرسون     

ي خودش تاثيري در او باقي گذاشته است كه تا پايان عمر با او                 گفته
 .خواهد بود

شكست ژاپن در جنگ جهاني دوم با خود تغييرات عظيمي را              
ها نيز از     ي آن   ي كوچك و دورافتاده     به همراه آورد كه حتي دهكده      

ها ديگر به جاي باور به          در مدارس، بچه   .  اين تاثير بر كنار نماند      
كشش نيرومند او   .  كردند  سلطنت مطلقه، به اصول دموكراسي فكر مي      

ي آبا و اجدادي خود       نيز به سوي دموكراسي، او را وادار كرد تا دهكده         
در واقع، تاثيرات نيرومند تغييراتي كه      .  را ترك كرده و به توكيو برود       

توانست   در آن زمان، ژاپن را فراگرفته بود، تنها عاملي بود كه مي               
ي شيفته جنگل و درخت را وادار كند زندگي روستايي خود را كه                اوئه

كردند، ترك كرده و به سوي شهر         ها، از آن پاسداري مي پدران او قرن
 .و دنياي جديد روان شود

در هيجده سالگي، اوئه اولين سفر طوالني خود را با قطار به                
يك سال بعد، او در بخش زبان و ادبيات             .  سوي توكيو آغاز كرد    

 . نويسي كرد فرانسه دانشگاه توكيو نام
هنگامي كه هنوز دانشجوي ادبيات فرانسه        1957اوئه از سال     

يك مجموعه    1958در سال   .  بود، كار نويسندگي خود را آغاز كرد        
ي آكوتاگوا را به ارمغان       داستان كوتاه به نام دستگيره براي او جايزه        
) 1958(ها    ها، شكار بره     آورد، اولين رمانش به نام شكفتن غنچه         

موضوع آن تراژدي جنگ و ايجاد شكاف در زندگي جواني روستايي             
 .داستاني كوتاه است) 1957( در برابر مردگاناست و 
اوئه زندگي جوانان دانشجو    )  1961(  جواني كه دير آمد   در رمان    

ها قرار    ي امريكايي   ي سياه سيطره    در توكيو، شهري كه زير سايه       
در اين اثر، تاثير نيرومند ژان پل        .  كشد  گرفته است را به تصوير مي      

 .خورد چشم مي سارتر و ديگر نويسندگان مدرن فرانسه به
اولين فرزند پسر، كه دچار معلوليت ذهني         ”  هيكاري“با تولد    

تاثير اين    تحت.  شود  بود، زندگي اوئه و كار ادبي او دچار بحران مي           
برد، اقدام به نوشتن رمان يك موضوع          بحران و رنجي كه از آن مي       

كه   هاي خود و اين     در اين داستان، او از رنج     .  كند  مي)  1964(شخصي  
در سال  .  زند  بايست با اين فرزند زندگي كرد، حرف مي           چگونه مي 

آورد كه در     تحرير در مي    ي  را به رشته  هاي هيروشيما     يادداشت  1965
هاي اتمي    ي قربانيان بمب    هاي خود را درباره      آن، حقايق و انديشه    

كند   را منتشر مي  ”  فرياد خاموش “رمان    1967در سال   .  كند  بازگو مي 
ي جنگلي در قرن حاضر         كه در آن به اساطير و تاريخ دهكده            

به ما ياد بده     كتاب دو جلدي او به نام           1969در سال   .  پردازد  مي
شود كه باز هم از        منتشر مي چگونه با ديوانگي خود بزرگ شويم         

تجارت دردناك خود در رابطه با فرزند معلولش كه هنوز لب به سخن             
گويد و از تاثيرات مرگ پدر در جنگ جهاني            نگشوده است سخن مي   

 . دوم
به دست چاپ   ي من را      روح طوفان زده  رمان    1973در سال    

كه از طريق     –ي پدري با كودك خود        سپارد و طي آن شرح رابطه       مي
در سال  .  پردازد  مي  -كند  اش ارتباط برقرار مي     ها، با خانواده    آواز پرنده 

، باز هم به سراغ       جوانانِ عصر نو بپاخيزيد    !  آياوئه كتاب      1983
هاي جواني را پشت سر       كه خاال ديگر سال     -موضوع فرزند معلولش  

ها، تخيالت و تصاوير شعري ويليام        رود و از پيشگويي     مي  -گذارد  مي
ي   ي اوج آثار اوئه درباره      اين كار نقطه  .  گيرد  بليك در اين كار بهره مي     

 . پسرش است
ها، اساطير نمايشي و تاريخ       ي افسانه   گروه دوم آثار اوئه، درباره     

ي جنگلي زادگاه خود است كه او توانسته ارتباط نزديكي            بومي دهكده 
ها، با    اين گروه از داستان   .  ها و زندگي مدرن شهري ايجاد كند        بين آن 

و فرياد خاموش    شود و با       ها آغاز مي     ها، شكار بره     شكفتن غنچه 
ادامه پيدا    ،)1987(  ي من   هاي شيرين گذشته     هايي به سال     نامه
. دهند  ي مركزي كل ادبيات اوئه را نشان مي          اين آثار، هسته  .  كند  مي

نيز داستاني اسن كه اوئه بر اساس انسان شناسي            زمان  هاي هم   بازي
 . دهد ژاپني تصنيف كرده و افسانه و تاريخ را در كنار هم قرار مي

  ور، يك سه گانه      اثر مهم ديگر او داستان درخت سبز شعله           
بيني خود، تاريخ و       گانه، اوئه جهان     در اين سه   .  است)  تريولوژي(

كند و موفق     هاي فولكور ژاپن را در يك كليت واحد، ارايه مي            افسانه
. كنند  شود كه در يك دره زندگي مي        به خلق تصاويري از مردمي مي     

كوشد تا مدلي از زندگي عصر جديد را در اين سه گانه               او در واقع مي   
 . ارائه دهد

  بعد از جنگ جهاني است و برنده      ”  نويسندگان چپ “اوئه كه از     

 !در برابر زندگان يا مردگان؟
                         

 حسين عليزاده                  

33 
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ي ادبي نوبل كه در سال        جوايز گوناگوني در ژاپن شده است، اما جايزه   
اي كه او     به اوئه تعلق گرفت، تاييدي ديگر است بر راه خالقانه           1994

 . ي آن پيموده و مشوقي است براي ادامه
ي فارسي    داستاني است از اوئه كه ترجمه      ”  در برابر مردگان  “ 

براي نخستين بار توسط آقاي غالمرضا               1381آن در سال       
 95در  (آذرهوشنگ انجام گرفت و از سوي انتشارات ميركسري              

پس از معرفي اوئه كه خالصه آن را         .  منتشر شد )  صفحه قطع رقمي  
آيد، دو بخش ديگر      خوانديد و اين داستان كه خالصه آن در پي مي          

ژاپن، سرزمين ابهام و    “:  نيز از سخنان اوئه ضميمه كتاب شده است        
اي با او،     سخنراني او را در مراسم دريافت جايزه، و ديگر مصاحبه         ”  من

 .”وگو با تاريخ گفت“با عنوان 
 
 "در برابر مردگان"

شود كه براي     ي زبان فرانسه، ناچار مي       يك دانشجوي رشته   
عنوان كار موقت دانشجويي به حمل مرده و           تامين مخارج خود و به    

ي   گذاري اجساد در آزمايشگاه و مخزن سالن تشريح دانشكده           شماره
 .پزشكي مشغول شود

يك دختر دانشجو نيز همزمان با او وارد اين كار شده و هر دو                
ساله در زير زمين و فضاي چندش            50زير نظر سرپرستي حدوداً       

بيشتر داستان  .  كنند  اي مملو از مردگان كار مي       آوري شبيه غسال خانه   
ي رو به فساد مردگاني است كه         در توصيف محيط بدبو و اجساد مانده      

علت   به.  شوند  هاي متعددي از محلول الكل نگهداري مي         در حوضچه 
ها در    كمبود بودجه براي خريد اجساد تازه، برخي از مردگان سال             

دختر دانشجو كه از    .  اند و برخي از دوران جنگ هستند         جا مانده   آن
بار حالت تهوع     طريقي نامشروع حامله است و قصد كورتاژ دارد، يك         

غلتد و به ناچار در بيمارستان        مرده خانه در مي       يافته بر سطح لغزنده   
همين شرايط به نويسنده مجالي داده است تا برخي          .  شود  بستري مي 

هايي كمابيش بدبينانه و          هاي ناتوراليستي را با انديشه           ويژگي
گي و نوع      گاهي نيز داستان از رويا گونه       .  گرايانه همراه كند     پوچ

سرانجام كار پر زحمت دانشجوي     .  ضعيفي از سوررئاليسم خالي نيست    
ها نيز با يك      گذاري جنازه   جايي و پالك    و دختر در جابه) نويسنده(پسر 

شوند   كه ناچار مي    ماند و آن اين     ثمر مي   تصميم ناگهاني مسئوالن بي   
هاي حمل    به كمك چند كارگر اجساد را براي سوزاندن به كاميون            

ها هم    مزد آن   اين درحالي است كه تكليف دست      .  جنازه منتقل كنند  
روشن نيست و دختر دانشجوي بستري نيز ناگهان او را از خود                  

بيني بود كه كار      كامالً قابل پيش  ”  پايان داستان چنين است   .  راند  مي
آوري را در پيش خواهم داشت و براي دريافت                سخت و عذاب   

دستمزدم هم معلوم نيست كه خودم بايد بروم و چك و چانه بزنم يا               
فشرد و    بغضي غريب گلويم را مي    .  ها پايين رفتم    به سرعت از پله   .  نه

آمد و راه     كردم آن را فرو بدهم دوباره باال مي           هربار كه سعي مي    
 ".بست گلويم را مي

***** 
هاي   ي نوبل از بخش     سخنراني اوئه در هنگام دريافت جايزه       
خوانيم و در     تر كتاب است كه شما را به خواندن آن فرا مي              خواندني

را بازگو    جا براي رعايت اختصار، باز هم فقط نكته پاياني آن                اين
 . كنيم مي

اوئه در پايان سخنراني خود به موضوع معلوليت پسرش اشاره            
ها توانست بر او آثار مثبتي         كه موسيقي و صداي پرنده      كند و اين    مي

العاده موفق به ساختن قطعاتي از          گذاشته و او را با كوششي خارق        
اندوه انباشته در قلبش را بيان كند، كاري        “كند، تا اندكي از       موسيقي  

 ”.توانست انجام دهد كه به كمك واژگان نمي
گويد كه او از اين طريق به قدرت درمانگر هنر باورمند             اوئه مي  

هستم، به كمك اين باور     ”  با وجود آن كه من آدم ضعيف      “:  شده است 
ي انباشته  ”  ها  تحمل خاموش تمام بدي     “خواهم    تاييد نشده مي   

ي ناشي از پيشرفت دهشتناك تكنولوژي و ارتباطات قرن بيستم            شده
اي و دور از مركز       من به مثابه انساني پيراموني، حاشيه     .  را داشته باشم  

خواهم ـ اميدوارانه، با فروتني و داشتن سهمي              جهان، اكنون مي   
هاي بشري    انساني ـ در جستجوي راهي باشم كه بتوانم در التيام رنج          

 " .ها سهيم باشم و ايجاد تفاهم ميان انسان
 ي اين ترجمه نظري درباره

نخست يادآور شويم كه مترجم كتاب آقاي آذرهوشنگ از                  -1
ترديد تالش ارزشمندي     نويسندگان و اسپرانتودانان ايراني است كه بي      

ي ژاپن    در برگردان اين كتاب و معرفي يكي از نويسندگان برجسته           
درخت “چون ترجمه     ايشان كه بيشتر آثار ديگري هم     .  انجام داده است  

هاي   روباه“،  )هاي كوتاه   داستان(”  عصرانه“سيلور استاين،   ”  بخشنده
نيز به بازار   ”  كنم  دوباره به خورشيد سالم مي     “و  ”  ي دوستي   جزيره

ي دوم    هنر و ادب عرضه كرده، متولد تهران است و در شماره                
در برابر  “.  نامه اسپرانتويي سبزانديشان هم معرفي شده است          فصل

هاي اوست كه از نثري روان و              از جديدترين ترجمه   ”  مردگان
 . خوان برخوردار است خوش

روشن نيست كه چرا از ميان آن همه آثار اوئه، اين داستان كه از                 -2
نخستين آثار دوران دانشجويي و برگرفته از خاطرات و مشكالت               

تر بوده    آيا چون كوتاه و ساده    .  همان دوران اوست، برگزيده شده است     
كه امروزه  (يا به خاطر يافتن مخاطبان اختمالي از ميان دانشجويان            

ترجيح داده شده   )  دهند  خوانان ايران تشكيل مي     قشر وسيعي از كتاب   
هرحال اين انتخاب چندان مناسبي نبوده و بهتر بود كه                است؟ به 

ها برنده نوبل شده      خاطر آن   داستاني از دوران پختگي نويسنده كه به       
شد نه اين داستان كه مضموني چندان         است، براي ترجمه برگزيده مي    

درخشان و دلپذير ندارد، از لحاظ تكنيك داستان نويسي هم                   
كه در پيشاني كتاب و روي        شود، بدتر اين    اي در آن ديده نمي      نوآوري

ي نوبل    برنده“ي يك مرده؟ است عبارت        به چهره !  جلد آن كه مزين   
خبر موهم اين معناست كه       آمده و اين براي خواننده بي     ”  1994ادبي  

 !ي نوبل شده است خاطر اين داستان برنده البد اوئه به
توانيم نه به مترجم محترم بلكه         و البته اين عبارت را مي      

به ناشر نسبت دهيم كه طبعاً خالي از انگيزه تجاري نبوده است، چرا              
ي نوبل    كه اين داستان نزديك به نيم قرن قبل از دريافت جايزه              

 !نوشته شده است
تر اوئه    هاي زنده   بر داستان ”  در برابر مردگان  “نه تنها علت ترجيح       -3

روشن نيست، بلكه اين نيز معلوم نيست كه اين داستان و كتاب از چه        
ي داستان جز سال      زباني به فارسي ترجمه شده است و اساساً درباره         

كه نخستين سال نويسندگي اوئه است، در آغاز        )  م.1957(نگارش آن   
در شناسنامه كتاب نيز،    .  گونه توضيح ديگري نيامده است      كتاب هيچ 

ي اصلي كه ترجمه از آن صورت گرفته ديده                  مشخصات نسخه 
كه وقتي زبان مبدا در ترجمه مشخص نشود،             شود و حال آن      نمي

 .توان ارزيابي و داوري كرد ي دقت و صحت ترجمه نمي درباره
با برسي و پرس و جويي كه داشتيم، معلوم شد كه اين ترجمه                  -4

بايد از    چون برخي ديگر از آثار مترجم به احتمال قريب به يقين مي          هم
روي ترجمه اسپرانتويي اثر اوئه صورت گرفته باشد يعني كه از زبان              

، چرا كه   )ژاپني؟ يا شايد هم انگليسي     (واسطه و نه از زبان اصلي         
دان و البد يك علت         مترجم محترم اسپرانتودان است و نه ژاپني         
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 ي جهاني اسپرانتو كنگره
 المللي اسپرانتو ي بين نود و دومين كنگره

 
 1386امرداد ماه  20تا  13يوكوهاما ـ ژاپن  

 :ثبت نام 
  1385آذر ماه  25تا                 

 تومان 145000اعضاي سازمان جهاني اسپرانتو            
 تومان              182000:                                               غير اعضا
 تومان             75000:                                                    جوانان

  
 1385اسفند  28آذر ماه تا  26از 

 تومان 188000اعضاي سازمان جهاني اسپرانتو                   
 تومان            232000  :                                       غير اعضا
 تومان  138000 :                                           جوانان
 به بعد  1386از فروردين          

 تومان  227000اعضاي سازمان جهاني اسپرانتو              
 تومان                                      284000                     : غير اعضا
 تومان                                         170000              : جوانان

 
  

 :توجه
باشد و اين بدان معناست كه با ثبت نام و            و غير قابل برگشت و انتقال به غير مي        مبالغ ذكر شده وروديه كنگره هستند         -

 .باشد كننده، به هر دليلي قابل برگشت نمي در صورت انصراف شركت ،ي  پرداخت شده ي شركت در كنگره، هزينه پرداخت هزينه
 
كه   1986/  12/  31متولدين بعد از    .  باشند  1986/  12/  31تا      1977/  1/  1شود كه متولد    گروه جوانان به كساني اطالق مي        -

 .پردازند به كنگره نمي  كنند مبلغي جهت وروديه همراه والدين خود شركت مي
 

 :ي پرداخت نحوه* 
 )لطفا حتما رسيد را دريافت كنيد(مراجعه به دفتر انجمن و پرداخت نقدي   -

  88348929تلفن                      33خ انقالب ايستگاه دروازه دولت خ خاقاني كوچه عليزاده پالك 
 
اطالع   09125269646لطفا پس از واريز وجه به تلفن         (عابر بانك سپه به نام محمدرضا ترابي           0584100335331حساب    -

 ).دهيد

ي   ترجيح اين داستان قديمي و نيم مرده وجود همان ترجمه                 
هم جاي تعجب و سؤال        بديهي است كه اين   .  اسپرانتويي بوده است  

دارد، اگر نگوييم جاي تاسف زيرا حاال كه ايشان از حسن زبان                  
اسپرانتو استفاده كرده و هنر آن در ايجاد ارتباط و انتقال آثار ادبي                 

اند چرا نامي از مترجم اسپرانتوي كتاب اوئه نبرده           كار گرفته   جهاني به 
اند كه از زبان اصلي به اين خدمت               و غيرمستقيم وانمود كرده     

 اند؟  پرداخته
درست است كه ايران از لحاظ خقوق مادي تابع قانون              

كپي رايت نيست اما آيا به لحاظ اخالقي چطور؟  يعني حق معنوي               
طور مثال    ماند كه به    شود؟ اين درست به آن مي       مترجم قبلي چه مي   

ي آقاي    ترجمه)  كه فارسي هم بداند    (يك نفر ترك يا اردو زبان          
آذرهوشنگ را به تركي ترجمه كند و هيچ اسمي از ايشان نبرد و                  

خالصه از  .  وانمود كند كه كتاب را از زبان اصلي ترجمه كرده است            
رفت   مترجم محترم كه اسپرانتودان پركار و هنرمندي است انتظار مي          

كم اين فرصت را براي بيان حسن و هنر ارتباطي اسپرانتو از              كه دست 
  .داد دست نمي
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 )شماره 4(حق اشتراك يك ساله 
 ريال 40000  با پست معمولي

 ريال 50000با پست سفارشي 
 

 شرايط اشتراك داخل كشور           
به نام فريبـا    40181617ـ حق اشتراك را به حساب جاري 2 .ـ لطفاً فرم اشتراك را پر كنيد1

شعب سـراسـر      قابل پرداخت در ( 140پاسداران، كد   ي هنوري مجد، بانك رفاه كارگران، شعب
 ـ اصل فيش بانكي و فرم اشتراك را به نشاني تهران، صندوق پسـتـي  3 . پرداخت كنيد)  كشور

 .پست كنيد سبزانديشان ي ه، مجل17765 - 184
  
 شرايط اشتراك خارج از كشور 

 :مبلغ اشتراك براي  -2. ـ لطفاً فرم اشتراك را پر كنيد1
 .  يورو 20: اروپاي غربي - 
 .  يورو 15: آمريكاي جنوبي+ آفريقا+آسيا+اروپاي شرقي -
 .باشد يورو مي 25: اقيانوسيه+ جنوبي ي كره+ ژاپن+ آمريكاي شمالي -
   Universala Esperanto-Asocioهاي زير به نام  حق اشتراك را به يكي از حساب -3

 .را قيد كنيد ires-uواريز نماييد و در فيش مربوطه كد 
MeesPierson, Postbus 749, 3000 AS Rotterdam (konto: 25.52.89.804); 
ABN-Amro Bank, Postbus 949, 3000 DD Rotterdam (konto: 42.60.51.599). 

 ,Universala Esperanto-Asocioو يا پست بانك در يكي از كشورهـاي زيـر بـه نـام             
Rotterdam    واريز نماييد و در فيش  مربوطه كدires-u را قيد كنيد. 

Belgio: 000-1631831-97; Germanio (Koeln): 3182 91 509 BLZ 370 100 50; 
Nederlando: 37 89 64 ;  
Svedio: 74374-0; Svislando (Bulle): 12-2310-0. 

كرده و مـا را    را براي ما ارسال  در صورت امكان از طريق پست الكترونيكي فرم اشتراك  -۴
 .آگاه كنيدخود  حق اشتراك پرداختاز 

 باشد فرم اشتراك در نشاني اينترنتي مجله نيز قابل دسترسي مي 
http://www.magiran.com/maginfo.asp?mgID=2899 

 مجله فرم اشتراك
 
 

        :تحصيالت                   :سن                                   :نام خانوادگي                        :نام 
                      :از شماره                            :شروع اشتراكتاريخ 

 :تلفن                    :شهر   : كدپستي 
                                                                                : نشاني 

 :امضاء          

 
مشتركان مجله 

! داران آن هستند  سهام
برا ي حمايت از ادامه انتشار 

هاي  مطبوعات،  نشريه
 !تان  را مشترك شويد دلخواه

 اشتراك مجله

 !ي اسپرانتو زبان در ايران اولين و تنها مجله

          

 باشد هاي گذشته در دفتر مجله موجود مي شماره
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